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Na Stadionie
Narodowym!

Oświęcimskie szkoły przygotowują się do zmian, które wynikają z reformy systemu oświaty. Weszła ona w życie w styczniu 2017 roku i będzie
wdrożona 1 września.

li – mówi Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia.
Od 1 września zmieni się w Oświęcimiu sieć szkół. Każda sześcioletnia szkoła podstawowa przekształci się w ośmioletnią – dotyczy to
oświęcimskich podstawówek nr 1,
4, 5, 9 i 11.
Miejskie Gimnazjum nr 2 mające
siedzibę przy ul. Olszewskiego 2A
przekształci się w Szkołę Podstawową nr 2, Miejskie Gimnazjum
nr 3 mieszczące się przy ul. Krasickiego 16 w Szkołę Podstawową
nr 3, a Miejskie Gimnazjum nr 4

sport

8

Nowa sieć szkół

Reforma dotyczy zmian m.in.
ustroju szkolnego oraz związanych z tym modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół
i placówek oświatowych. Zmieni
się obecny system sześcioletniej
szkoły podstawowej, trzyletniego
gimnazjum, trzyletniego liceum
ogólnokształcącego, czteroletniego
technikum, trzyletniej zasadniczej
szkoły zawodowej oraz szkoły policealnej. Nowy ustrój przewiduje
ośmioletnią szkołę podstawową,
czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum, trzyletnią branżową szkołę I stopnia,
dwuletnią branżową szkołę II stopnia, trzyletnią szkołę specjalną
przysposabiającą do pracy i szkołę policealną.
Wprowadzenie nowej struktury
szkolnictwa wymaga kilkuletniego
okresu przejściowego, w którym
nastąpi dostosowanie obecnie istniejącego systemu oświaty do nowych rozwiązań. Rodzi to wiele
problemów, niepokojów i emocji
zarówno wśród rodziców, opiekunów, jak i w środowisku nauczycielskim. Wiąże się z dodatkowymi kosztami, które będą musiały
ponieść samorządy.
Władzom Oświęcimia zależy na
tym, aby wprowadzanie nieuniknionych zmian przebiegało w taki
sposób, by nie ucierpiały na tym
dzieci wraz z rodzicami, a także
nauczyciele.
– Reforma oświaty budzi wiele
emocji, również w naszym mieście. Wprowadza wiele zamieszania. Samorządy mają przeprowadzić zmiany, a tak naprawdę nikt
z nimi ich nie konsultował. Zaproponowana sieć szkół w Oświęcimiu daje szansę funkcjonowania wszystkim dotychczasowym
placówkom w nowej formie. Podejmujemy takie działania, aby te
zmiany były jak najmniej uciążliwe
dla uczniów, rodziców i nauczycie-

Oświęcim

znajdujące się przy ul. Wyzwolenia 3 w Szkołę Podstawową nr 7.
Do 31 marca samorządy były zobligowane do podjęcia uchwał
w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.
Po uprawomocnieniu się uchwały
Rady Miasta Oświęcim 18 kwietnia rozpocznie się nabór do szkół
podstawowych nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,
9 i 11.
– Pracę nad zmianami w ustroju
szkolnym zaczęliśmy już we wrze-

śniu ubiegłego roku. Wtedy po raz
pierwszy spotkaliśmy się z dyrektorami i dyskutowaliśmy nad tym,
jak to powinno wyglądać w naszym mieście. Nie bez problemów
przebiega u nas dostosowywanie
sieci szkół do nowego ustroju, ponieważ mieliśmy nieco inną koncepcję. Reforma w szczególności
uderza w te szkoły, które są samodzielnymi gimnazjami. Ponieważ
dostosowując się do poprzedniej
reformy, w 1999 roku utworzyliśmy w Oświęcimiu samodzielne gimnazja, teraz borykamy się
z problemem wyboru odpowiedniej formy ich funkcjonowania –
mówi Barbara Rokowska, dyrektor
Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu.
Ustawa Prawo oświatowe dopuszcza trzy formy przekształcania czy
wygaszania gimnazjów. Jedna to
zupełne wygaszanie polegające na
tym, że nie prowadzi się rekrutacji do klasy pierwszej, w przyszłym
roku szkolnym uczą się klasy drugie i trzecie, w następnym nie ma
już klasy drugiej, tylko trzecia,
i gdy uczniowie ją skończą, gimnazjum likwiduje się.
Samorząd nie chciał skorzystać
z takiego rozwiązania, ponieważ
byłoby ono bardzo niekorzystne
dla nauczycieli i wybrał pozostałe
formy.
– Na osiedlu Zasole Miejskie
Gimnazjum nr 4 przekształci się
w Szkołę Podstawową nr 7, więc
na tym osiedlu będą funkcjonowały dwie podstawówki. Początkowo chcieliśmy włączyć gimnazjum
nr 4 w struktury SP nr 5 i utworzyć
jedną placówkę, która po pięciu latach stałaby się samodzielną szkołą funkcjonującą w jednym budynku. Małopolski kurator oświaty
nie wyraził jednak zgody na takie
rozwiązanie. Ta decyzja nas zaskoczyła, ponieważ w ustawie nie zaznaczono, że włączenia są możliwe
tylko do tych szkół, które znajdują
się w zespołach, a wszystkie inne
muszą być przekształcane albo wygaszane – zaznacza Barbara Rokowska.
W podstawówkach nr 2 i 3 będzie prowadzony nabór do klasy
pierwszej, a gdy rodzice wyrażą
wolę, złożą odpowiednie wnioski
i uzbiera się potrzebna ilość chętnych, szkoły te otworzą w przy-
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szłym roku oddziały klas czwartej
i siódmej. Ta sama zasada będzie
obowiązywała w SP nr 7.
Dyrektorzy oświęcimskich szkół
podchodzą z wielką troską do wynikających ze zmiany ustawy problemów, starają się zorganizować
wszystko jak najlepiej, każdemu
zależy na bezpieczeństwie zarówno swoich uczniów, jak i nauczycieli, a także na jakości kształcenia.
– Już teraz wiadomo, że na wdrożenie zmian potrzeba 1,5 mln zł.
Na ten moment nie mamy tych
dodatkowych pieniędzy. Placówki przekształcane z gimnazjów
w podstawówki mają możliwość
wystąpienia o środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej, które
będą mogły wydatkować wyłącznie na meble do sal lekcyjnych,
pomoce do świetlic i dostosowanie sanitariatów. W Oświęcimiu
o środki będą zatem mogły ubiegać
się nowo powstające szkoły nr 2, 3
i 7. Dla szkół będących dotychczas
podstawówkami do tej pory nie
przewidziano żadnych dofinansowań, by te mogły zakupić choćby
wyższe ławki dla młodzieży czy
zorganizować pracownie przedmiotowe – informuje Barbara Rokowska.
Długo niewiadomą pozostawała
sytuacja dotycząca funkcjonowania szkół sportowych i mistrzostwa
sportowego. W Oświęcimiu mamy
Szkołę Podstawową Sportową,
wchodzącą w skład Zespołu Szkół
nr 1. Odpowiednie rozporządzenie
zostało podpisane dopiero 29 marca. To ważne, ponieważ do tego
momentu w systemie szkolnictwa
była dwuletnia luka, wynikająca
z braku naboru do klasy pierwszej
gimnazjalnej szkół mistrzostwa
sportowego, a dotychczas prowadzenie szkół mistrzostwa sportowego było zadaniem powiatu.
Rada Miasta podczas ostatniej
sesji podjęła uchwałę intencyjną
o woli prowadzenia mistrzostwa
sportowego w bardzo ogólnej formie. Dzięki podjęciu tej intencji
prezydent Oświęcimia może zawrzeć porozumienie z Zarządem
Powiatu Oświęcimskiego, w którym zawarte będą szczegółowe
warunki współpracy miasta z powiatem.
– Marzena Wilk
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Pielęgniarka na medal

Na co dzień laureatka łączy
pracę w szpitalu z przygotowaniami do egzaminu magisterskiego.
– W mojej rodzinie nie ma
tradycji medycznych. Pierwsza postanowiłam wybrać
taki zawód, choć bardzo
duży wpływ na mój kierunek kształcenia mieli rodzice. Swój zawód traktuję jak
pasję, którą pragnę rozwijać – wyjaśnia uzdolniona studentka pielęgniarstwa
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.
Po otrzymaniu tytułu licencjata i prawa wykonywania
zawodu rozpoczęła pracę na
oddziale neurologii z pododdziałem udarowym w Szpita-

Fot. zbiory prywatne Kingi Nowak

Oświęcimianka, Kinga Nowak, rywalizując z kandydatami z całego kraju,
zdobyła tytuł Pielęgniarki 2016 roku.

Majowe święta
W tym roku przypada 226. rocznica
uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Tradycyjnie 3-majowe obchody rozpocznie wspólne
śpiewanie pieśni patriotycznych w sanktuarium Matki
Bożej Wspomożenia Wiernych o godz. 9:30. Pół godziny później zostanie odprawiona msza święta, podczas
której zaplanowano poświęcenie nowego sztandaru miasta.
Następnie uczestnicy uroczystości przejdą na plac T. Kościuszki, gdzie odbędą się
główne obchody rocznicowe,

w tym wspólne odśpiewanie
hymnu państwowego, uroczyste wciągnięcie flagi na maszt
i składanie kwiatów na płycie
Grobu Nieznanego Żołnierza.
Tego dnia na Rynku Głównym w godz. 9:00–12:00 zostanie uruchomione stoisko,
na którym wolontariusze
będą malować twarze w biało-czerwone barwy oraz rozdawać bezpłatne chorągiewki.
Organizatorem
obchodów
jest Urząd Miasta Oświęcim.

Płatne

„Wesoły nam dzień dziś nastał,
Którego z nas każdy żądał:
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał,
Alleluja, Alleluja!”

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni Państwa spokojem i wiarą,
doda sił w pokonywaniu codziennych trudności
oraz pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Wszystkiego dobrego życzy
dr Jakub Przewoźnik
Radny Miasta Oświęcim

lu Powiatowym w Chrzanowie. Teraz kontynuuje naukę
na studiach magisterskich.
XII Gala Konkursu Pielęgniarka-Pielęgniarz
roku
2016 została zorganizowana pod hasłem „Bezpieczna
pielęgniarka = bezpieczny
pacjent”. Celem zmagań jest
promocja zawodu poprzez
wyłonienie liderów z najlepszym przygotowaniem zawodowym.
– Do finału zakwalifikowała się także moja koleżanka,
Katarzyna Ganobis. Razem
studiujemy i pracujemy. Cieszę się, że obie mogłyśmy pojechać do Warszawy i wykazać się zdobytą wiedzą. Ten
tytuł jest dla mnie tym bardziej ważny, że zdobyłam go
w chwili, gdy Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie obchodzi 60-lecie istnienia –
dodaje pani Kinga.
– Karo

Początek maja wiąże się także
z innymi ważnymi datami.
1 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, ustanowiony
w 1890 roku przez kongres
założycielski II Międzynarodówki. Datę wybrano nieprzypadkowo – 1 maja 1886
roku miał miejsce brutalnie stłumiony przez policję
strajk robotników w Chicago. W Polsce Święto Pracy
jest świętem państwowym od
1950 roku.
Natomiast 2 maja to Dzień
Flagi RP, który warto uczcić,
wywieszając w oknie domu
czy mieszkania flagę narodową.
– ekt

Wielkanoc 2017
Ciągle mamy nadzieję – i we wszystkich sprawach
lepiej mieć nadzieję niż ją stracić.

J. W. Goethe

Życzymy Mieszkańcom Oświęcimia, aby nadzieja,
której źródło tkwi w tajemnicy Zmartwychwstania
była naszą drogą oraz siłą do pokonywania trudności.
Aby czas spotkań w gronie rodziny był pełen miłości,
życzliwości i wzajemnego zrozumienia.
Życzymy Państwu zdrowych, rodzinnych
i radosnych Świąt Wielkanocnych!
Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig

Prezydent Miasta Oświęcim
Janusz Chwierut

Radości Wielkanocnego Poranka
i błogosławionych Świąt
życzą
Dyrektor i Pracownicy
Oświęcimskiego Centrum Kultury
oraz Redakcja „Głosu Ziemi Oświęcimskiej”

Świąteczny kiermasz
Na rzecz półtorarocznej Natalki Wolak
został zorganizowany kolejny Wielki
Charytatywny Kiermasz Wiosenny.
Można było zakupić oryginalny prezent, skosztować
ciast i miodów, wspierając
przy tym rehabilitację dziewczynki, która cierpi na rdzeniowy zanik mięśni.
Grupa teatralna z Miejskiego
Przedszkola nr 15 przygotowała dla gości barwny spektakl „Wielki ambaras w bajkowej krainie”. Nagrodzono
także młodych laureatów
konkursu „Dobroczynna Pisanka Wielkanocna”. Mali
i duzi uczyli się zdobić jajka
techniką kimekomi oraz tworzyć kwiatowe bukiety z bibuły. Wiosenny klimat za-

pewniły donice wypełnione
kolorowymi kwiatami i aromatycznymi ziołami. Rękodzielnicy oferowali jak zawsze stylowe wyroby.

Chora dziewczynka jest podopieczną fundacji Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy, która to przygotowała kiermasz
wspólnie z Oświęcimskim
Centrum Kultury. Na potrzeby leczenia dziecka udało się
zebrać 8290 zł.
– Karo
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W niedoczasie

Rok 2017 na mocy uchwały Rady Miasta z 21 grudnia 2016 ogłoszono w Oświęcimiu „Rokiem Andrzeja Patrycego Nideckiego”. Jest to okazja do przypomnienia
wielkiego polskiego humanisty i filologa urodzonego w naszym mieście.

K

Znane są propozycje oświęcimskich instytucji, przygotowane z myślą o Roku Andrzeja Patrycego Nideckiego.
Muzeum Zamek w ramach
Święta Miasta Oświęcim planuje wystawę pt. „Patrycy
i przyjaciele”, trzy panele wykładów historycznych, które
zaplanowano na jesień i rodzinne warsztaty historyczne poświęcone Nideckiemu,
a także epoce, w której żył
i tworzył.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej Galeria Książki odbędą się lekcje biblioteczne dla szkół podstawowych
i gimnazjów pn. „Andrzej
Patrycy Nidecki – jego życie
i dzieła”. Bibliotekarze zapo-

wiedzieli też kampanię informacyjną „Oświęcimianom
z książką do twarzy z okazji
Roku 2017 – Andrzeja Patrycego Nideckiego”.

w skrócie

Pieniądze na rewitalizację
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków
na dofinansowanie projektów w ramach rewitalizacji
głównych ośrodków miejskich
w regionie.
Zgodnie z przyjętym terminarzem będzie prowadzony do
1 czerwca. Środki w ramach
działania przeznaczone są na
realizację wcześniej przygotowanych programów rewitalizacji. Wnioski mogą składać
zarówno instytucje kultury,
szkoły, kościoły i organizacje
pozarządowe, jak i spółdzielnie mieszkaniowe, Lasy

Państwowe, szkoły wyższe,
przedsiębiorcy i administracja
rządowa. O dofinansowanie
będą mogły ubiegać się tylko
projekty wskazane na liście
planowanych, podstawowych
projektów i przedsięwzięć
rewitalizacyjnych, zamieszczone w Gminnym Programie
Rewitalizacji Miasta Oświęcim
na lata 2015–2025. Informacje dotyczące konkursu można
znaleźć na stronie internetowej funduszy europejskich
w Małopolsce www.fundusze.
malopolska.pl/.
–k

W Środowiskowym Domu
Samopomocy zaplanowano
spotkanie okolicznościowo-artystyczne, które będzie
zorganizowane we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną z udziałem uczestników
domu, rodzin i opiekunów.
Postać Andrzeja Patrycego
Nideckiego zostanie przypomniana w Dziennym Domu
Pomocy dzięki działaniom
skierowanym do podopiecznych, takim jak konkursy,
quizy, prezentacje.
Oświęcimskie Centrum Kultury ma w planach koncert
uświetniający uroczystą sesję
Rady Miasta z okazji Święta
Miasta, a także konkurs wiedzy o Andrzeju Patrycym

felieton

Nideckim dla mieszkańców
Oświęcimia.
Podczas Rodzinnego Rajdu
Rowerowego
organizowanego przez Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji odbędzie
się konkurs humanistyczny
dotyczący postaci Andrzeja
Patrycego Nideckiego.
Uczniowie i nauczyciele
miejskich szkół mają w planach zaakcentować Rok Andrzeja Patrycego Nideckiego
m.in. poprzez liczne i różnorodne konkursy szkolne,
prezentacje, zajęcia, gazetki
i wystawy, a także historyczne spacery po naszym mieście.
– In

Potrzebny remont
Rozpoczął się remont związany z zagospodarowaniem terenu wraz z wejściem do budynku Oświęcimskiego
Centrum Kultury.

Fot. UM Oświęcim

Nieczynny parking nad Sołą
Od 3 do 14 kwietnia nie
będzie można pozostawiać
pojazdów na parkingu przy
ul. Bulwary.
Zamknięcie parkingu spowodowane jest I etapem rozbudowy
sieci ciepłowniczej w tym
rejonie. Jak informuje Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
– w kolejnych przewiduje się
jedynie utrudnienia w poruszaniu się w rejonie bulwarów.
Zakończenie prac planowane
jest na koniec kwietnia.
– ekt

Linią 686 na ulicę Jana Pawła II
MZK Tychy od kwietnia wydłużył trasę przejazdu autobusów
linii 686 do przystanku Tychy
Jana Pawła II. Od tego dnia po
przystanku Tychy Wyszyńskiego autobus pojedzie ulicami:
Niepodległości, gen. Grota-Roweckiego, Jana Pawła II.
Na trasie przejazdu będą
przystanki: Tychy Tęcza, Tychy
Urząd Miasta, Tychy Niepod-

ległości, Tychy gen. Grota-Roweckiego, Tychy Jana Pawła II.
Analogicznie w kierunku
przeciwnym. W wyniku zmiany
trasy nie będzie obsługiwany przystanek Tychy Szpital
Wojewódzki.
Z nowym rozkładem jazdy
można się zapoznać w serwisie
www.mzk.pl/.
–k

Przedsięwzięcie realizowane
w OCK jest ważne ze względów funkcjonalnych instytucji. Wpisze się także w poprawioną już estetykę bliskiego
otoczenia budynku. Zanim
jednak to się stanie, oświęcimianie muszą liczyć się
z utrudnieniami w korzystaniu z chodników i parkingów
przy instytucji kultury.
Zakres robót przewiduje przebudowę istniejących
schodów terenowych, ciągów
komunikacyjnych pomiędzy
nimi, chodników wokół budynku, remont pochylni dla
rowerów, wybudowanie pod-

jazdów dla osób niepełnosprawnych oraz remont kanalizacji opadowej i sanitarnej.
Zadanie podzielone jest na
dwa etapy. Pierwszy z nich,
obejmujący roboty na terenie
przed wejściem głównym do
budynku, zakończyć się ma
10 lipca br. Prace zaplanowane w drugim etapie rozpoczną
się po zakończeniu tegorocznej edycji Tygodnia Kultury
Beskidzkiej, która tradycyjnie
odbywać się będzie na parkingu bocznym OCK. Koniec
remontu przewidywany jest
na 30 października.
– In

Nowa agencja pocztowa
Przy ulicy Nojego 1i w Oświęcimiu powstanie nowa agencja
pocztowa. Będzie czynna w dni powszednie w godz. 9:00–
18:00, a w soboty 9:00–13:00. Poczta Polska S A planuje
uruchomienie placówki od kwietnia.
– ekt

kamila drabek

iedy następuje zmiana czasu na letni, mam ochotę
zaprzestać wszelkiej aktywności i spać. Coroczne
wiosenne znikanie godziny, aby mogła się pojawić
jesienią, wydaje mi się głupim mechanizmem.
Argumenty zwolenników tego zabiegu nie niwelują
niestety senności, osłabionej koncentracji i kilkudniowej
dezorganizacji zagubionego w czasie organizmu.
O zmianie czasu na letni przypomniałam sobie
w niedzielę po południu.
Co prawda telefon się
zaktualizował, ale mało z niego wówczas korzystałam.
Jakież było moje przerażenie na myśl o wczesnym
wstawaniu w poniedziałek… O krótszym o godzinę spanku.
Nie, nie, nie! Przestawiłam ręcznie domowe zegarki,
a komputer chyba się zbuntował, bo, mimo włączonej
opcji automatycznego przestawiania czasu i uwzględnienia
strefy czasowej, musiałam go samodzielnie przestawić…
we wtorek – dopiero wtedy się zorientowałam, że mnie
oszukuje.
Jest
środa.
Odczuwam
pierwsze
symptomy
aklimatyzacji w czasie letnim. Liczę na to, że w najbliższych
latach argumenty przeciwników zmiany czasu przeważą.
Stosowne
przepisy
prawne
umożliwią
spokojne
funkcjonowanie bez manipulowania godzinami. Oby!

nie tylko z miasta
Andrzej winogrodzki

O drzewach

W

jednym z niedawnych felietonów zadeklarowałem mocą swego długopisowo-komputerowego „pióra” i ogłosiłem pierwszy dzień kwietnia
każdego roku – pośród wielu innych mniej czy
bardziej dziwacznych dni – Dniem Felietonu w „Głosie Ziemi Oświęcimskiej”! Na łamach tego doskonale funkcjonującego czasopisma od pewnego czasu trwa i ma się dobrze
tandem felietonów różnorodnych i różnopłciowych, damsko-męskich! Kompatybilnych i komplementarnych – tuż
obok siebie, tzn. damski górą, a męski – dołem! Jest to
właściwy układ nie tylko szpaltowo-graficzny, ale ogólnie
filozoficzno-psychologiczno-genderowy. Co do istoty felietonów, to może czasami powinny być one nieco bardziej
zadziorne i najeżone, niż bywają, ale to rzecz gustu, preferencji, temperamentu i estetyki. Ogólnie o tym Dniu z mojej
nominacji w pierwszokwietniowym dniu miesiąca panowała cisza, by nie powiedzieć marazm! Pierwszokwietniowy
Dzień Felietonów w „Głosie” minął bezgłośnie, spokojnie
i cicho. Choć w pewnym momencie w mojej felietonowej
inicjatywie w pewnym miejscu było głośno! A tym miejscem byłem ja sam, moje duchowe i intymne wnętrze pełne świętowania, oracji, deklamacji i emocji! Ale trwało to
może ćwierć minuty – potem znów cisza i nic! Niniejszy
felieton, jego specyficzna rozrywkowo-zabawowa tematyka mieści się w zbliżających się wiosenno-wielkanocnych
świętach! I stąd to wszystko – i o wiele więcej!
Płatne

Podziękowanie
Dziękuję Rodzinie, wszystkim, którzy uczestniczyli
we wspólnej modlitwie i ceremonii pogrzebowej

mojej Żony TERESY MAZUR,
a także okazali wiele serca, życzliwości i współczucia
w trudnych dla naszej rodziny chwilach.
Składam wyrazy wdzięczności i szacunku
Ordynatorowi i całemu Personelowi
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu,
ks. Łukaszowi Figurze za sprawowaną mszę świętą,
chórowi Auxillium z Oświęcimia, Przyjaciołom i Znajomym
oraz wszystkim osobom towarzyszącym
w jej ostatniej ziemskiej wędrówce.
Mąż, Siostra i Brat Zmarłej
z Rodzinami
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Kolarskie zmagania
Na przełomie kwietnia i maja Oświęcim będzie gościł kolarzy biorących udział
w Karpackim Wyścigu Kurierów. Nasze miasto po raz pierwszy pojawi się na
trasie tego sportowego wydarzenia.
Kolarskie miasteczko stanie
na Rynku Głównym, gdzie
30 kwietnia ok. godz. 16:00
zakończy się pierwszy etap
wyścigu, a 1 maja o godz.
10:50 rozpocznie drugi.
Zawodnicy przyjadą do nas
z Nowego Sącza, pokonując
ponad 156 kilometrów. Organizatorzy przewidują, że meta
w Oświęcimiu będzie barwnym widowiskiem. Odcinek
jest wprawdzie długi, ale niezbyt forsowny. Wyścig roz-

poczyna się dzień wcześniej
od 3-kilometrowego prologu
w Tarnowie, więc zawodnicy nie będę jeszcze zmęczeni
i dlatego oświęcimianie mogą
być świadkami emocjonującego finiszu z grupy.
1 maja kolarze rozpoczną
drugi etap wyścigu, który zakończą w Jabłonce. Trzeci
etap rozegra się na Węgrzech,
2 maja zawodnicy wystartują
w Veszprem, a wielki finał będzie miał miejsce w Papie.

Karpacki Wyścig Kurierów
to jedyny polski wyścig dla
zawodników do lat 23 sklasyfikowany w europejskim
kalendarzu Międzynarodowej Unii Kolarskiej. W tegorocznej 8. edycji po reaktywacji, a 34. w ogólnej historii
wyścigu kolarze pokonają
łącznie 419 kilometrów.
Udział w wydarzeniu zapowiedziało 31 ekip: z Austrii,
Belgii, Czech, Estonii, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Ło-

Dostojni jubilaci

Złote gody obchodzili:
Alicja i Mieczysław Niedzielowie
Weronika i Mieczysław Ogarkowie
Bogumiła i Emil Olszewscy
Danuta i Stefan Pająkowie
Helena i Tadeusz Pasterakowie

Honorata i Stanisław Pazdołowie
Karolina i Leopold Piątkowscy
Kazimiera i Kazimierz Piechowie
Grażyna i Wacław Proszkowie
Marta i Karol Ptaszkowscy
Irena i Edward Rembiesowie
Maria i Andrzej Sarachowie
Kazimiera i Zygmunt Sieradzcy
Janina i Edward Słowikowie
Danuta i Fryderyk Starzyńscy
Alina i Ignacy Szewczykowie
Janina i Stanisław Szymeczkowie
Halina i Marian Tatroccy
Helena i Stanisław Wanatowie
Halina i Andrzej Wieliccy
Stefania i Adam Wilczakowie
Janina i Stanisław Wróblowie
Ludwika i Eli Zibrowowie
Józefa i Zbigniew Zamarlikowie
Halina i Ludwik Zielińscy
Krystyna i Władysław Zubelowie
Irena i Stefan Zygmuntowie
Wanda i Mieczysław Zygmuntowie
Bronisława i Fryderyk Żaczkowie

31 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej Galeria
Książki w Oświęcimiu odbyła się konferencja prasowa, na
zakończenie której organizatorzy Karpackiego Wyścigu Kurierów zaprezentowali trzy z pięciu koszulek liderów klasyfikacji KWK

O to, co jest najważniejsze w udanym związku małżeńskim zapytaliśmy jubilatów.

W polskiej tradycji jubileusze pięćdziesięciolecia i sześćdziesięciolecia zawarcia związku małżeńskiego są obchodzone wyjątkowo uroczyście.
Okolicznościowe spotkania, na które dostojnych jubilatów zaprasza prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut odbyły się w Oświęcimskim Centrum Kultury. Podkreśliły one
doniosłość i znaczenie ważnej rocznicy w życiu małżonków.
W tym roku jubileusze złotych i diamentowych godów obchodziło sto szesnaście
par. Aż czterdzieści jeden z nich cieszyło się
z sześćdziesięciolecia zawarcia związku małżeństwa, a siedemdziesiąt pięć par z pięćdziesięciolecia.
W poprzednim wydaniu Głosu Ziemi Oświęcimskiej zamieściliśmy relację z trzech spotkań jubileuszowych. Teraz prezentujemy jubilatów z czwartej, ostatniej uroczystości.

twy, Niemiec, Rosji, Słowacji
Słowenii, Ukrainy, Węgier,
Wielkiej Brytanii, Włoch
i oczywiście z Polski.
Nazwa wyścigu nawiązuje
do kurierów Polskiego Państwa Podziemnego, którzy
z narażeniem życia podróżowali po całej Europie, informując o sytuacji w okupowanej przez Niemców
Europie.
– ekt

Anna i Aleksander Faltusowie, którzy obchodzili diamentowe gody
Nas połączył sport. Najpierw bieganie –
uprawiałam biegi i wtedy mój przyszły mąż
mnie wypatrzył i też zaczął biegać. Później
pochłonęło nas narciarstwo. Razem jeździmy na nartach już ponad pięćdziesiąt
lat, byliśmy instruktorami. Należeliśmy do
oświęcimskiego PTTK, gdzie był klub narciarski. Narciarstwo jest obecne w całej naszej rodzinie – mamy już prawnuczka, który świetnie jeździ na nartach.
Według nas wspólne zainteresowania pomagają w utrzymaniu małżeństwa. Oczywiście
trzeba się kochać, bo bez miłości nie ma życia. Ważna jest wzajemna dbałość o siebie
i szacunek. Dobrze jest, by później dzieci czy wnuki brały przykład z dobrego małżeństwa swoich rodziców, dziadków. Nasze wnuki mają do nas wielki szacunek i powiedziały kiedyś, że będą nas naśladować. To nas bardzo cieszy! Mamy więc swoich następców zarówno w sporcie, jak i w wychowaniu.
Kazimiera i Zygmunt Sieradzcy, którzy
obchodzili złote gody
Przyszliśmy tutaj jakby trochę „nielegalnie”, ponieważ gdy odliczymy od tych pięćdziesięciu lat ciche dni i inne zgrzyty, to
jeszcze tyle nie ma nasze małżeństwo. Myślimy, że poczucie humoru to podstawa.
Wiadomo przecież, że człowiekowi zdarzają się różne problemy, ale z poczuciem humoru łatwiej iść przez życie.

– In
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Pamięć o ideałach
Fot. R. Gałgan, PWSZ Oświęcim

82 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa
małopolskiego wzięło udział w finale czwartej edycji Małopolskiego Konkursu
„Śladami żołnierzy wyklętych. Pułkownik Witold Pilecki i Danuta Siedzikówna
ps. »Inka« w panteonie polskiej historii”.
W tym roku poziom wiedzy
uczestników był wyrównany, dlatego też w grupie gimnazjalistów potrzebna była
dogrywka. I miejsce zdobył
Jakub Rodak (Gimnazjum
nr 6 im. Jana Pawła II w Tarnowie), II – Antoni Kużdżał
(Gimnazjum nr 72 im. Tomasza z Villanova Zgromadzenia Sióstr Augustianek
w Krakowie), a III – Andrzej Dumanowski, Katolic-

kie Gimnazjum Ruchu Światło – Życie im. ks. Franciszka
Blachnickiego w Krakowie).
W kategorii szkoły ponadgimnazjalnej tytuł laureata
zdobył Kamil Malec (PZ nr
1 Szkół Ogólnokształcących im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu),
drugi był Arkadiusz Guzik
(ZSO nr 1 w Nowym Targu),
a trzecią lokatę zajął Szymon
Jarosz, (PZ nr 1 Szkół Ogól-

nokształcących im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu).
Etap wojewódzkich zmagań składał się z części pisemnej i ustnej. Konkurs ma
upamiętniać płk. Pileckiego
oraz „Inkę” jako polskich bohaterów narodowych, upowszechniać wiedzę na temat
Polski Podziemnej i powojennego podziemia niepodległościowego oraz zainteresować

O bohaterach
i antybohaterach

CZWARTEK 18 maja
14:00–14:30 Otwarcie
konferencji

Bohaterowie i antybohaterowie to tytuł tegorocznej międzynarodowej konferencji Europa wobec wyzwań XXI wieku,
organizowanej 18 i 19 maja przez Miasto Oświęcim w ramach Oświęcimskiego Forum Praw Człowieka.
18 maja w inauguracyjnym
panelu „Paradoks bohatera” głos zabiorą: Władysław
Frasyniuk, wielokrotnie więziony w PRL za działalność
opozycyjną, legenda Solidarności, oraz historycy: prof.
Jacek Chrobaczyński i Jean-Yves Potel, współpracownik słynnego Mémorial de la
Shoah w Paryżu. Debatę poprowadzi Zbigniew Bartuś,
publicysta „Dziennika Polskiego”. W kolejnym panelu,
poświęconym kwestii: „Czy
kobieta może być bohaterką?”, dyskutować będą: prof.
Monika Płatek, działaczka feministyczna i ekspertka
ds. prawnych komisji sejmowych, OBWE i Rady Europy,
Janina Ochojska z Polskiej
Akcji Humanitarnej oraz
mecenas Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, główny koordynator ds. strategicznych postępowań sądowych w Biurze
Rzecznika Praw Obywatelskich. Moderatorem będzie
red. Marcin Pulit, były szef
Radia Kraków.
19 maja pierwsza debata,
prowadzona przez Bartosza
Bartyzela, rzecznika prasowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, poświęcona będzie
„Bohaterstwu codzienności”.
Wezmą w niej udział: Andrzej Guła, współzałożyciel
Krakowskiego Alarmu Smogowego i Polskiego Alarmu Smogowego, Katarzyna Szymielewicz, prezeska

„Pojęcie bohatera nie jest
niezmienne i zależy od
okoliczności. Przez dekady
na cokołach w Polsce stały
postaci, których większość
Polaków nie ceniła i nie
uważała za bohaterów.
W wolnym kraju możemy bohaterów wybrać,
ale przecież nieustannie
spieramy się, kto zasługuje na to miano” – mówi
dr Alicja Bartuś, pełnomocniczka prezydenta miasta
ds. OFPC.

Fundacji Panoptykon, przeciwdziałającej
nadmiernej
inwigilacji i nadzorowi obywateli ze strony władz i instytucji, oraz Stefan Życzkowski,
prezes Spółki ASTOR, konkurującej z globalnymi korporacjami w branży systemów sterowania, automatyki
i robotyki. W panelu „Bohaterowie, którzy niepokoją
Europę” spotkają się: prof.
Mariusz Wołos, przew. polsko-rosyjskiej komisji dwustronnej ds. doskonalenia
treści podręczników szkolnych do historii, członek
Polsko-Rosyjskiej Grupy ds.
Trudnych, dr Marko Babić,
wykładowca Uniwersytetu

młodych ludzi najnowszą historią ojczyzny.
Konkurs został zorganizowany przez Kuratorium
Oświaty w Krakowie oraz
Państwową Wyższą Szkołę
Zawodową im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu. Współorganizatorem było Międzynarodowe Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście
w Oświęcimiu.
– Karo

Warszawskiego, dr Andrea
Genest z Berlina. Dyskutanci
poświęcą uwagę Rosji, Ukrainie, państwom byłej Jugosławii oraz Niemcom.
Konferencję zwieńczy debata „Jakich bohaterów potrzebuje Europa”, a udział w niej
wezmą: prof. Andrzej Zoll,
jeden z najwybitniejszych
polskich prawników, prof.
Anna Wolff-Powęska, znawczyni historii relacji polsko-niemieckich, przew. Rady
Naukowej Centrum Badań
Historycznych PAN w Berlinie oraz Henryk Woźniakowski, prezes Fundacji Znak.
Dyskusję poprowadzi Jerzy
Sadecki, publicysta i pisarz.
Program tegorocznej konferencji zostanie wzbogacony
o przygotowany przez Centrum Żydowskie w Oświęcimiu warsztat dla młodzieży „Jak bierni obserwatorzy
mogą stać się bohaterami”
oraz wystawę pt. „Kto jest
moim bohaterem?”, zawierającą zdjęcia i wypowiedzi
młodych mieszkańców ziemi oświęcimskiej na temat
współczesnych autorytetów.
Konferencja odbędzie się
w Bibliotece Galeria Książki.
Można wziąć w niej udział
po wysłaniu zgłoszenia
e-mailem. Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie internetowej: www.ofpc.
pl. Ilość miejsc dla publiczności jest ograniczona.
– Kamila Drabek

14:30–16:30 PARADOKS
BOHATERA
Jacek Chrobaczyński: Wiatr
dziejów – jak polityka
historyczna ustanawia, filtruje
i usuwa bohaterów
Jean-Yves Potel: Dlaczego
i do czego są nam potrzebni
bohaterowie?
Władysław Frasyniuk: Czy
trudno być bohaterem we
własnym kraju?
Prowadzenie dyskusji:
Zbigniew Bartuś
17:00–18:30 CZY KOBIETA
MOŻE BYĆ BOHATERKĄ?
Monika Płatek: Nowe
przebudzenie kobiet
Janina Ochojska: Kobiety ciche
bohaterki
Zuzanna Rudzińska-Bluszcz:
Odwaga w Warszawie,
odwaga w Pcimiu Dolnym
Prowadzenie dyskusji: Marcin
Pulit
PIATEK 19 maja
9:00–10:30 BOHATERSTWO
CODZIENNOŚCI
Andrzej Guła: Bohater
wołający na puszczy
Katarzyna Szymielewicz:
Bohaterstwo w sieci
Stefan Życzkowski: Polski
przedsiębiorca – bohater
wolności
Prowadzenie dyskusji: Bartosz
Bartyzel
11:00–12:30 BOHATEROWIE,
KTÓRZY NIEPOKOJĄ EUROPĘ
Marko Babić: Bohater w kotle
bałkańskim
Mariusz Wołos: „Demokrata
Stalin” pogromca faszyzmu
Andrea Genest: Kto
jest bohaterem, a kto
antybohaterem dziś dla
Niemców?
Prowadzenie dyskusji: Andrzej
Brzeziecki
13:30–15:00 JAKICH
BOHATERÓW POTRZEBUJE
EUROPA?
Dyskusja z udziałem: Andrzeja
Zolla, Anny Wolff-Powęskiej,
Henryka Woźniakowskiego
Prowadzenie dyskusji: Jerzy
Sadecki

w skrócie

Dary dla Samborzan
Klub „Samborzan” Towarzystwa Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo-Wschodnich zorganizował świąteczną
charytatywną zbiórkę darów
dla Polaków zamieszkałych
w Samborze, mieście partnerskim Oświęcimia. Do Domu
Polskiego w Samborze trafiło
przewiezione przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
z Bytomia trzynaście kartonów artykułów spożywczych
o przedłużonej trwałości,
słodyczy i środków chemii
gospodarczej, które zebrano

wśród członków i sympatyków
Klubu „Samborzan”, parafian
kościoła św. Maksymiliana
Marii Kolbego w Oświęcimiu
i pracowników Międzynarodowego Domu Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu.
Ponadto zebrano 890 złotych,
które przekazano na konto
bankowe Sióstr Franciszkanek
Rodziny Maryi w Samborze.
Przedsięwzięcie zrealizowano
przy wsparciu Urzędu Miasta
Oświęcim.

– In

Dobry uczynek dla Ziemi
W ostatni dzień marca na stoisku obok Miejskiej Biblioteki
Publicznej Galeria Książki
na oświęcimian czekały
sadzonki drzew.
Można je było otrzymać bezpłatnie w ramach akcji
„Drzewa dla Małopolan, Małopolska dla drzew!”, zorganizowanej przez Województwo
Małopolskie z okazji
Dnia Dobrych Uczynków.
Zasadzone na własnej działce
drzewko należy sfotografować
i przesłać zdjęcie na adres
malopolskie.drzewa@umwm.pl.
W ramach akcji przygotowano
prawie 2 tys. sadzonek, głównie drzew liściastych: grabów,
buków, brzóz, lip i klonów.
Oprócz Oświęcimia rozdawa-

ne były także w Krakowie,
Nowym Sączu i Tarnowie.
Ideą Dnia Dobrych Uczynków
(Good Deeds Day), organizowanego od 10 lat, jest czynienie świata lepszym poprzez
dobre uczynki na rzecz innych
ludzi i całej planety.
Włączenie się do akcji, w której dotychczas wzięło udział
1,5 mln osób z ponad 75
krajów zainicjowało Stowarzyszenie Regionalne Centrum
Wolontariatu w Krakowie.
Małopolska włączyła się
w sumie w trzy akcje dobroczynne – oprócz sadzenia
drzewek, także w „Spotkania
z seniorem” oraz „Paczkę dla
MATIO”.
– ekt

wieści z ratusza
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wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

HARMONOGRAM
DYŻURÓW RADNYCH
BIURO RADY MIASTA oświęcim,
UL. JAGIEŁŁY 25,
tel. 338429433
Przewodniczący
Rady Miasta
Piotr Hertig
wtorek w godz. 16:00–17:00
Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta
Elżbieta Kos
poniedziałek
w godz. 14:30–15:30

„Trójkąt bermudzki” na Zasolu
zmienił swoje oblicze
Mieszkańcy osiedla Zasole zyskali nowy minipark. Znaczna
część łąki pomiędzy ul. Więźniów Oświęcimia a ul. Obozową to obecnie nowe miejsce rekreacji i wypoczynku.

Roboty budowlane rozpoczęły się w sierpniu ubiegłego
roku. Wznowiono je w marcu, po okresie przestoju zimowego, koncentrując się głów10.05 w godz. 13:00–15:00
nie na nasadzeniach i pracach
Andrzej Jakubowski
Komisja Ochrony Zdrowia, Śro- wykończeniowych.
dowiska i Pomocy Społecznej, – Po wielu latach oczekiwań
mieszkańcy mają miejsce,
Komisja Rewizyjna
gdzie mogą odpocząć i oddać
17.05 w godz. 13:00–15:00 się aktywnej rekreacji – zaPiotr Kućka
znacza Janusz Chwierut preKomisja Ochrony Zdrowia, Śro- zydent Oświęcimia.
dowiska i Pomocy Społecznej,
– Podnosi się więc atrakcyjKomisja Oświaty, Kultury,
ność osiedla Zasole i mam
Sportu i Rekreacji
nadzieję, że poziom zadowo24.05 w godz. 13:00–15:00 lenia mieszkańców również –
dodaje.
Waldemar Łoziński
Pod koniec marca park zoKomisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
stał oddany mieszkańcom.
Komisja Oświaty, Kultury,
W tym dniu przedszkolaSportu i Rekreacji
ki i uczniowie ćwiczyli pod
okiem instruktora, korzystając z nowych urządzeń. Urok

SESJA RADY MIASTA

29 marca odbyła się sesja
Rady Miasta. Treść uchwał dostępna na stronie internetowej
www.um.oswiecim.pl
w zakładce Samorząd/Rada
Miasta. Również w tej zakładce znajdują się nagrania video
z sesji Rady Miasta.

tego miejsca będzie można
w pełni docenić latem, kiedy zakwitną kwiaty, krzewy
i drzewa, a jest tu sporo gatunków m.in. lipy, jarząby,
klony. Atrakcyjnie prezentuje
się fontanna. Jej uruchomienie zaplanowano pod koniec

kwietnia. Ciekawą formę ma
zegar słoneczny. Park został
zagospodarowany pod kątem osób preferujących różne
formy aktywności. Dla zwolenników wypoczynku powstała w północno-wschodniej części ścieżka zdrowia

Nowe inwestycje zwolnione
od podatku

Przedsiębiorcy w Oświęcimiu mogą liczyć na zwolnienia
z podatku od nieruchomości na okres dwóch lat. Warunkiem
Wieści w lokalnej TV jest przeprowadzenie inwestycji, które dadzą nowe miejsca
Program informacyjny „Wieści pracy w określonym czasie.
z Ratusza” można oglądać
w każdy piątek o godzinie
18:00. Wiadomości są powtarzane przez cały weekend, co
trzy godziny. Możecie się więc
Państwo dowiedzieć o nowych
inwestycjach, o tym, co ciekawego słychać w kulturze,
oświęcimskim sporcie, a także,
a może nawet przede wszystkim o aktywności samych
oświęcimian.
Wiadomości można oglądać
na portalu internetowym
www.faktyoswiecim.pl,
www.oswiecimskie24.pl
i www.oswiecimonline.pl/.
„Wieści z Ratusza” są też
dostępne w Internecie
na stronie www.ostv.pl
oraz www.um.oswiecim.pl/.

Korzystne dla inwestorów
ulgi funkcjonują w mieście
od czerwca ubiegłego roku.
Konieczne jest jednak zgłoszenie rozpoczęcia inwestycji
do Urzędu Miasta. Władze
miasta liczą, że w ten sposób
Oświęcim stanie się atrakcyjny dla kolejnych inwestorów
i spowoduje dalszy rozwój
gospodarczy w mieście.
– W Oświęcimiu wiele się
dzieje pod względem gospodarczym, powstają nowe zakłady, ale nie poprzestajemy
na tym. Przygotowujemy kolejne programy, zachęcamy
nowych przedsiębiorców, aby
zainwestowali w naszym mieście – mówi Janusz Chwierut
prezydent Oświęcimia.

– W ciągu ostatnich miesięcy
zdecydowało się na to pięciu
przedsiębiorców. Suma zainwestowanego przez nich kapitału to blisko 106 mln zł, to
również około 100 nowych
miejsc pracy – kontynuuje.
– Myślę, że Oświęcim to dobre miejsce dla nowych inwestycji, a dowody można
zobaczyć np. w rejonie ul.
Fabrycznej i Gospodarczej
oraz w Starym Mieście – podkreśla prezydent.
Na jakie udogodnienia mogą
liczyć inwestorzy i gdzie mają
się zgłosić? Małe firmy powinny zainwestować ponad
1 mln zł tzw. kosztów kwalifikowanych w przedsięwzięcie, a zatrudnienie powin-

no wzrosnąć o co najmniej
5 osób. Ponad 10 mln musi
wydać na nową inwestycję
inwestor średniej wielkości i zwiększyć zatrudnienie
o co najmniej 15 osób. Z kolei
duży inwestor musi ponieść
nakłady powyżej 50 mln
i utworzyć dodatkowo ponad
30 miejsc pracy.
Koszty kwalifikowane obejmują m.in. cenę nabycia pra-

i siłownia zewnętrzna. Miejsce z pergolami kwiatowymi
i roślinnością oraz nowym
oświetleniem od ulicy Więźniów Oświęcimia może być
wykorzystywane do spacerów. Osoby preferujące zabawy rodzinne znajdą w nowym
parku plac zabaw oraz plac
parkowy wraz z fontanną,
otoczony miejscami do siedzenia na kształt amfiteatru.
Fontanna o konstrukcji beznieckowej wraz z podziemną
komorą obsługową uatrakcyjnia i oddziela wizualnie
tę część od głównego ciągu
komunikacyjnego z ławkami i stolikami do gier planszowych. Do parku jest wejście od strony ul. Więźniów
Oświęcimia i ul. Obozowej.
Całość jest oświetlona i monitorowana. Przygotowanie
miniparku kosztowało ponad
2,5 mln zł. Miasto pozyskało
dofinansowanie w wysokości
1,6 mln zł z Oświęcimskiego Strategicznego Programu
Rządowego. 		

Konsultacje
projektu planu
zagospodarowania
Prezydent Miasta Oświęcim
zawiadamia o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w rejonie
ulicy Ostatni Etap w Oświęcimiu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Dokument będzie wyłożony
do publicznego wglądu do
28 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miasta w Wydziale
Architektury i Urbanistyki przy
ul. Jagiełły 23, I piętro pok.
22 w godzinach pracy urzędu.
Ponadto projekt planu wraz
z prognozą oddziaływania na
środowisko udostępniony jest
też na stronie internetowej
urzędu: www.um.oswiecim.pl.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się 25
kwietnia 2017 r. w siedzibie
Urzędu Miasta Oświęcim, ul.
Zaborska 2, Oświęcim, I piętro
sala nr 15. o godz. 14.
Zgodnie z przepisami ustawy
każdy ma prawo złożenia uwag
do projektu planu i prognozy
oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać w
nieprzekraczalnym terminie do
15 maja 2017 r. z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej,
adresu oraz oznaczeniem
nieruchomości, której uwaga
dotyczy. Można je wnosić: na
piśmie, drogą pocztową na
adres: Urząd Miasta Oświęcim, Oświęcim; ul. Zaborska
2 lub drogą elektroniczną za
pośrednictwem elektronicznej
platformy usług administracji
publicznej ePUAP opatrzonej potwierdzonym profilem
zaufanym lub opatrzonej
bezpiecznym kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest
Prezydent Miasta Oświęcim.

wa własności gruntów lub
wieczystego
użytkowania,
cenę nabycia lub wytworzenia
rzeczowych aktywów trwałych, w tym budowli i budynków oraz ich wyposażenia
związanego z prowadzeniem
działalności
gospodarczej,
cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z projektem. Dodatkowo przedsiębiorca, który
planuje skorzystać z programu pomocowego musi zgłosić ten fakt do Urzędu Miasta. Jest też zobowiązany do
przekazywania
informacji
Dyżury
na każdym etapie inwestyrady
seniorów
cji. Przedsięwzięcie musi być
Członkowie Oświęcimskiej
utrzymane w mieście przez co
Rady Seniorów dyżurują w
najmniej 5 lat, a w przypadku
każdą
drugą środę miesiąca w
MŚP co najmniej 3 lata od
budynku
przy ul. Solskiego 2,
daty zakończenia jego realizapokój
nr
14 w godzinach
cji. Podobnie jest z utrzymaod 11 do 12.
niem zwiększonego poziomu
zatrudnienia.
Więcej informacji i szcze- www.um.oswiecim.pl
Strona miasta Oświęcim
gółów dotyczących warunwww.um.oswiecim.pl znajduje
ków, jakie muszą spełnić insię na portalach społecznościowestorzy można znaleźć na wych Nasza Klasa i Facebook.
stronie Urzędu Miasta w zakładce Wsparcie dla inwestorów lub w Wydziale Podatkowym Urzędu Miasta tel.
338429216.		

wieści z ratusza
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Nasze szkoły mają wiele atutów

„Jedynka” – kameralna szkoła
z tradycjami, rodzinną atmosferą, kolorowa i bezpieczna zaprasza. Nasze atuty to:
doświadczeni nauczyciele, bezpieczeństwo – osobne skrzydło
klas I–III, monitoring, domofon, opieka, ciekawe zajęcia
i pomoc w nauce w świetlicy
czynnej od 6:35 do 18:00, gabinety do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
logopedycznych,
rewalidacyjnych,
logopeda, psycholog, pedagog,
gimnastyka korekcyjna w spe-

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Królowej Jadwigi
ul. Królowej Jadwigi 12
www.sp1oswiecim.edupage.org
tel. 33 842 54 68

cjalistycznej salce, odnowiona
sala gimnastyczna, plac zabaw.
Innowacje pedagogiczne: zajęcia ruchowe z elementami
koszykówki oraz logorytmika
w klasie I, koszykówka i siatkówka od kl. IV. Zajęcia pozalekcyjne: m.in. sport, taniec,
teatr, muzyka, matematyka, gra
na gitarze, haft, chór.

Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Ł. Górnickiego pozwoli Twojemu dziecku rozwinąć skrzydła. Zapewniamy dobrze przygotowaną kadrę, która zadba
o wysokie wyniki w nauce.
Damy możliwość poznawania
różnych kultur poprzez udział
w wymianach z Francją, Niemcami oraz Włochami. Naszym
atutem stanie się „WYSPA ODKRYWCÓW”, świetlica przyjazna dziecku nastawiona na
pracę, kreatywność i edukacyjną zabawę. Świetlica, która
rozbudzi w dziecku pasje oraz
zainteresowania. Rozwiniemy

Miejskie Gimnazjum nr 2
im. Łukasza Górnickiego
od 1 września 2017 r.
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Łukasza Górnickiego
ul. Olszewskiego 2A
www.mg2osw.pl
tel. 33 842 31 48

Twoją pociechę matematycznie. Szkoła, współpracując
z klubami Kadet oraz Setbol,
umożliwi Twojemu dziecku
rozwój sportowy. Zaprzyjaźnimy Twoje dziecko z najlepszą
szkolną biblioteką w mieście.
ZAPRASZAMY DO DWÓJKI.
Szkoła Podstawowa
z Oddziałami
Integracyjnymi nr 5
im. Orła Białego
ul. Kalicińskiego 5
www.sp5oswiecim.info
tel. 33 843 05 51

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi
nr 4 oferuje rodzinną i przyjazną atmosferę, bezpieczeństwo
(monitoring), klasy integracyjne z dwoma wychowawcami,
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, opiekę pedagogiczno-psychologiczną,
terapię
pedagogiczną, logopedyczną
i surdopedagogiczną, zajęcia
terapeutyczne (dogoterapia),
wysoki poziom nauczania, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
w świetlicy szkolnej, kolorowe
i wyposażone sale lekcyjne.

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami
Integracyjnymi nr 4
ul. Śniadeckiego 26
www.sp4oswiecim.pl
tel. 33 842 21 24

Organizujemy wyjazdy na zielone szkoły, wycieczki przedmiotowe i rekreacyjne, pikniki szkolne, ciekawe zajęcia
pozalekcyjne. Angażujemy się
w działalność charytatywną.
Przygotowujemy do kariery
dziennikarskiej w szkolnej telewizji Fakty Czwórki. Zapraszamy.

Szkoła Podstawowa nr 5 posiada 22 sale lekcyjne z ciekawymi pomocami dydaktycznymi
i multimedialnymi, doskonałą
bazę sportową (Orlik z zimowym lodowiskiem), plac zabaw, stołówkę, świetlicę, pomieszczenia Radosnej Szkoły.
Budynek jest dostosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych – podjazdy, winda, toalety. Oferujemy: naukę w klasach z treningiem piłki nożnej,
kształcenie dzieci w klasach integracyjnych, poradnictwo pedagoga, psychologa, logopedy,
oligofrenopedagoga, surdopedagoga, uczestnictwo w roz-

Zespół Szkół nr 1 im. Marii
Skłodowskiej-Curie
od 1 września 2017 r.
Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Sportowymi
nr 8 im. M. Skłodowskiej-Curie
ul. Juliusza Słowackiego 41
www.zsnr1.dbox.pl
tel. 33 842 39 54

Zespół Szkół nr 1 to szkoła
z tradycjami, w której współpraca uczniów i nauczycieli gwarantuje wysokie wyniki nauczania.
Godzimy naukę z profesjonalnym szkoleniem sportowym, co
przynosi sukcesy w pływaniu,
łyżwiarstwie figurowym, tenisie
ziemnym i siatkówce. Uczniowie będą także mogli trenować
piłkę nożną (w klasie I i IV) oraz
siatkową (w klasie IV). Niebawem będziemy korzystać z no-

wej krytej pływalni, a w 2018
roku z nowoczesnej hali sportowej. Nasze atuty to bezpieczeństwo i dobra atmosfera, ciekawe
zajęcia pozalekcyjne, w tym
teatralne, obozy integracyjne
i sportowe, wycieczki edukacyjne i wyjazdy do teatru, wreszcie
smaczne obiady. Zapraszamy
do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 8 im.
M. Skłodowskiej-Curie.

grywkach ligowych w piłce
nożnej, wyjazdy na letnie i zimowe obozy. Uczniowie korzystają z programów: Kino
Szkoła, Bezpieczny Internet,
Owoce w szkole, Szklanka mleka. Realizujemy projekty: Lepsza Szkoła, Ratujemy i uczymy
ratować, Szkoła bez przemocy,
Dzień Życzliwości, Kolorowe
Dni, Cała Piątka Biega, Zaczytana Piątka, Poznaję swój kraj.
Naszym działaniom przyświecają słowa „Wyrosną z nich
tacy, którzy ku gwiazdom wzlecieć zapragną i tacy, którzy nie
zawrócą w pół drogi”.

Szkoła Podstawowa nr 3 im.
Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej najstarsza i najmniejsza
szkoła w zaciszu Starego Miasta. U nas: panuje bezpieczna,
przyjazna, stymulująca rozwój
uczniów i nauczycieli atmosfera, otwarta na nowoczesne technologie i nowatorskie pomysły,
każdy uczeń uzyskuje sukcesy
na miarę swoich możliwości,
dbamy o poziom nauczania,
skuteczność działań wychowawczych i profilaktycznych,
pielęgnujemy pamięć o historii
naszego miasta i ojczyzny.
Oferta zajęć pozalekcyjnych
jest na bieżąco dostosowywana do potrzeb i zainteresowań
uczniów, prowadzimy zajęcia
z logiki, filozofii i języka łacińskiego – jako jedyni w powiecie, na trawiastym boisku prowadzone są zajęcia sportowe,
świetlica dostosowana jest do

Miejskie Gimnazjum nr 3
im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej
od 1 września 2017 r.
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej
ul. Ignacego Krasickiego 16
www.mg3osw.pl
tel. 33 842 31 22

potrzeb uczniów i rodziców.
Łączymy naukę ze sportem
i rekreacją, wyjeżdżając wiosną
i jesienią na integracyjne rajdy.
Uczymy bezinteresownej pomocy i wrażliwości dla innych,
prowadząc w szkole wolontariat. Rodzice są równie ważni co
uczniowie, poważnie traktowane są ich opinie i pomysły. O to
wszystko dba wykwalifikowana
i życzliwa kadra pedagogiczna.
U NAS NIKT NIE JEST ANONIMOWY.

Miejskie Gimnazjum nr 4
im. Zofii Kossak
od 1 września 2017 r.
Szkoła Podstawowa nr 7
im. Zofii Kossak
ul. Wyzwolenia 3
www. mg4.szkola.pl
tel. 33 843 25 63

Atutem tworzonej Szkoły Podstawowej nr 7 jest nowoczesna
baza dydaktyczna. W każdej
sali lekcyjnej znajduje się tablica interaktywna lub projektor, komputer z dostępem do
Internetu. Sale wyposażone są
w różnorodne pomoce dydaktyczne. Prowadzimy ciekawe
formy nauczania, np. matematyka na smartfonie oraz zajęcia
z innowacyjnym programem
nauki języków obcych i strze-

lectwa sportowego. Posiadamy profesjonalną strzelnicę
sportową, minisiłownię – salę
do gimnastyki korekcyjnej.
Zapewniamy: bezpieczeństwo,
ciekawe zajęcia pozalekcyjne,
doświadczoną kadrę pedagogiczną i pomoc specjalistów,
naukę w systemie jednozmianowym.
Przygotowujemy nowo urządzone klasy dla młodszych
uczniów.

„Jedenastka” oferuje uczniom
zajęcia z wykorzystaniem multimediów i aktywnych metod
pracy. 1 września 2017 r. otwieramy nowoczesną pracownię
informatyczną.
Tradycyjnie
zapraszamy uczniów do klas
sportowych o profilu hokej na
lodzie oraz oddziałów z innowacją minihokeja.
W kl. I rozpoczynamy realizację projektu „Pięknie mówię,
pięknie czytam”. Proponujemy uczniom rozwijanie zainteresowań, np. muzycznych,
teatralnych, sportowych. Za-

Szkoła Podstawowa nr 11
im. M. Kopernika
ul. Juliusza Słowackiego 2a
www.sp11oswiecim.pl
tel. 33 844 56 91

Szkoła Podstawowa nr 9
im. Orędowników Pokoju
ul. Budowlanych 68
www.sp9oswiecim.pl
tel. 33 842 31 23

Szkoła Podstawowa nr 9
w Oświęcimiu posiada sale
lekcyjne dostosowane do
wszystkich poziomów nauczania w szkole ośmioletniej, salę
gimnastyczną, salę do zajęć
ruchowych, kompleks „Orlik”
i plac zabaw dla dzieci. Zapewniamy uczniom pomoc
pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa, surdopedagoga i tyflopedagoga. Prowadzimy zajęcia pozalekcyjne:

SKS, gimnastykę korekcyjną,
innowację teatralną, zajęcia
przedmiotowe. Przy naszej
szkole działa UKS „OświęcimSki”. Posiadamy świetlicę
czynną od 6:30 do 17:00 oraz
aktywnie działającą bibliotekę. Współpracujemy ze Szkołą Muzyczną. Nasi uczniowie
osiągają wysokie wyniki na
sprawdzianach
końcowych,
w konkursach przedmiotowych
i w zawodach sportowych.

wieści z oświęcimskiego ratusza przygotowała katarzyna kwiecień

pewniamy opiekę logopedy, tyflopedagoga, surdopedagoga.
Organizujemy rajd rowerowy,
zieloną szkołę, nockę w szkole.
Bezpłatny dostęp do dziennika
elektronicznego zapewnia dobrą komunikację między szkołą a domem dziecka. Świetlica jest czynna w godz. 6:30 do
17:00.

kultura
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Zdolni recytatorzy
Laureaci
powiatowych
eliminacji
62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego zaprezentują się publiczności
podczas specjalnego koncertu.
Odbędzie się on 20 kwietnia
o godzinie 17:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Laureaci zostali wyłonieni
27 marca podczas eliminacji
powiatowych.
62. Ogólnopolski Konkurs
Recytatorski objęty jest honorowym patronatem Ministra
Edukacji Narodowej. Odby-

Magdalena Klima z Powiatowego Zespołu nr 3

Julia Babińska z Liceum
Ogólnokształcącego
im.
S. Konarskiego

wa się także pod patronatem
i przy finansowym wsparciu
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizowany jest przez Towarzystwo Kultury Teatralnej.
Eliminacje na szczeblu powiatu oświęcimskiego organizuje Oświęcimskie Centrum
Kultury.
Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe.
Odbywa się w drodze wielostopniowych eliminacji. Prowadzony jest w formie czterech odrębnych turniejów:
recytatorskiego, wywiedzione
ze słowa, teatr jednego aktora
i poezja śpiewana.
Uczestników eliminacji powiatowych w OCK oceniało
jury w składzie: Włodzimierz
Jasiński – aktor, reżyser, Maria Kwaśniak – instruktor te-

atralny, Agnieszka Berny –
aktorka, instruktor teatralny,
które po wysłuchaniu prezentacji konkursowych przyznało nagrody i wyróżnienia.
W turnieju recytatorskim
jury przyznało nagrodę Paulinie Marszałek z Powiatowego Zespołu nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa
Sportowego i Technicznych
w Oświęcimiu i Patrykowi
Klimie z Powiatowego Zespołu nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej w Kętach. W kategorii
ogólnej nagrodę wręczono
Krzysztofowi Rysiowi z Zatora, wyróżnienie – Gabrieli
Jaszak z Powiatowego Zespołu nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. S. Konarskiego
w Oświęcimiu i za wykonanie
prozy wyróżnienie – Pawłowi Fahradyanowi z Powiatowego Zespołu nr 9 w Kętach.
W turnieju poezji śpiewanej
wyróżnienie otrzymała Patrycja Sroka z Powiatowego
Zespołu nr 1 w Oświęcimiu.
W turnieju wywiedzione
ze słowa jury przyznało nagrodę Joannie Chodackiej
z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jocker” przy Zespole
Szkół nr 1 w Oświęcimiu.
Do udziału w eliminacjach
rejonowych jury wytypowało:
Paulinę Marszałek, Patryka
Klimę, Krzysztofa Rysia i Joannę Chodacką.
Po wysłuchaniu wszystkich
uczestników jurorzy byli
zgodni i podkreślali wysoki
poziom prezentacji.
– Wszystkie występujące
w tegorocznym konkursie
osoby są bardzo zdolne. Muszę podkreślić, że poziom eliminacji był wyrównany. Należy jednak pamiętać, że jest
to konkurs recytatorski, nie
aktorski – mówił po odczytaniu werdyktu Włodzimierz
Jasiński.
– Decydując się na występ
w nim, musicie mieć na
względzie to, że wasze ciało
powinno uczestniczyć w prezentacji, ale nie może wychodzić ponad tekst! Kiedyś w recytacji gest był zabroniony.
Później można było coś gestem lekko podkreślić – i tak
zostało do dzisiaj. Granie aktorskie musi być ograniczone.
Niestety niektóre osoby zapomniały o tym, że to o recytację chodzi i za dużo grały. Pamiętajcie, występując w tym
konkursie ciało trzymamy
w dyscyplinie – udzielał cennych rad juror.
– In

Powitali wiosnę
W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny mali oświęcimianie wyruszyli z zamkowego dziedzińca w kolorowym korowodzie nad Sołę, by pożegnać zimę i utopić w rzece kukłę
marzanny.
Wiosna to oczekiwana, nie
tylko przez dzieci, pora roku.
Mrozy i opady śniegu wreszcie odchodzą w zapomnienie,
a przyroda budzi się do życia
z zimowego letargu. Muzeum
Zamek w Oświęcimiu, chcąc
podtrzymywać polskie tradycje i obrzędy, zaprosiło dzieci
wraz z nauczycielami z przedszkoli i szkół podstawowych
do udziału w wiosennych zajęciach edukacyjno-warsztatowych „Panna marzanna –
o obrzędach przywoływania
wiosny”. Każda z dwudziestu
zgłoszonych grup poznawała
zwyczaje i obrzędy związane
z nadejściem wiosny. Dzieci
wykonywały swoje małe marzanny, które zabierały z sobą
do domu, a oprócz tego tworzyły dużą słomianą kukłę,
która 21 marca została spalona nad rzeką. Jedną, losowo
wybraną, wrzucono do Soły,
by popłynęła do morza na
znak, że do Oświęcimia wiosna już zawitała.
– Zgromadziliśmy się na
dziedzińcu zamkowym na finał naszych warsztatów, aby
wziąć udział w starym obrzędzie topienia marzanny. Tutaj
każda grupa odebrała swoje
kukły i wyruszyliśmy kolorowym korowodem nad Sołę.
Dzięki pomocy Ochotniczej
Straży Pożarnej z Oświęcimia
udało nam się spalić prawie
dwadzieścia kukieł marzanny,
a jedna popłynęła do morza
– mówi Monika Sitek z Muzeum Zamek w Oświęcimiu.

Jak żegnano zimę i witano
wiosnę dawniej i co symbolizuje kukła marzanny wyjaśnia
Wioletta Oleś, dyrektor Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
– Marzanna to nazwa kukły
przedstawiającej boginię, którą w rytualny sposób palono
bądź topiono w czasie wiosennego święta Jarego, aby
przywołać wiosnę. Zakorzeniony w pogańskich obrzędach ofiarnych zwyczaj miał
zapewnić urodzaj w nadchodzącym roku, a towarzyszące

mu magiczne praktyki miały wnieść do domów energię
i radość życia oraz zapewnić urodzaj i powodzenie.
Wierzono, że zabicie postaci przedstawiającej boginię
znaną jako Marzanna, Mora,
Morana, Morena, Śmiertka,
Śmierteczka czy Śmiercicha
spowoduje usunięcie złych
skutków zimy i przyśpieszy
nadejście wiosny.
Kukłę wykonywano ze słomy, owijano białym płótnem,
zdobiono wstążkami i korala-

mi. Tradycja nakazywała, aby
dziecięcy orszak z marzanną
i zielonymi gałązkami jałowca obszedł wszystkie domy
we wsi. Po drodze podtapiano
marzannę w każdej wodzie,
jaką napotykano. Wieczorem
kukłę przejmowała młodzież.
W świetle zapalonych gałązek jałowca wyprowadzano
marzannę ze wsi, podpalano
i wrzucano do wody. Z topieniem marzanny związane są
różne przesądy, które panują
do dzisiaj, np. nie wolno dotknąć pływającej w wodzie
kukły, bo grozi to uschnięciem ręki, obejrzenie się za
siebie w drodze powrotnej
może spowodować chorobę, a potknięcie i upadek –
śmierć w ciągu najbliższego
roku.
Chrześcijaństwo próbowało
zakazać tego starosłowiańskiego zwyczaju. W 1420
roku synod poznański nakazywał duchowieństwu „Nie
dozwalajcie, aby w niedzielę
odbywał się zabobonny zwyczaj wynoszenia jakiejś postaci, którą śmiercią nazywają i w kałuży topią”. Rodzima
tradycja okazała się jednak
silniejsza. W konsekwencji na
przełomie XVII i XVIII wieku
próbowano tradycję topienia
marzanny zastąpić zrzucaniem w środę przed Wielkanocą z wieży kościelnej kukły, symbolizującej Judasza,
co również zakończyło się
niepowodzeniem. Obecnie
obrzęd łączony jest z nastaniem kalendarzowej wiosny
21 marca lub z przypadającym na ten właśnie okres Jarym Świętem. Po pozbyciu się
ze wsi marzanny-zimy uroczyście wnoszono gaik, zwany też maikiem, czyli zieloną gałąź, obwieszoną jajkami
i wstążkami – symbolizujący
wiosnę.
– Marzena Wilk

kultura
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Miłość do tańca, pasja i ciężka praca składają się na sukcesy formacji tanecznych działających w Oświęcimskim Centrum Kultury.

cieszą się tytułem Mistrzyń
Polski.
Dzień wcześniej w Radomiu odbywał się VI Międzynarodowy Turniej Formacji
Tanecznych „Radom Open
2017”, w którym wzięły udział
dwie formacje tańca towarzyskiego z Oświęcimskiego Centrum Kultury – „Elita
New Team” i „Elita Lejdis”.
Dziewczęta z Formacji Tańca
Towarzyskiego „Elita Lejdis”
wywalczyły I miejsce w kategorii taniec towarzyski formacje dziewczęce, pokonując
w swojej kategorii cztery inne
polskie zespoły.
Formacja Tańca Towarzyskiego „Elita New Team” zajęła
II miejsce w kategorii taniec

ścią trudnych i wysoko punktowanych elementów, takich
jak piruety, skoki, wymachy,
szpagaty. Choreografię na ten
sezon opracował Paweł Kaźnica. Przygotowania do tegorocznych startów były ciężkie
i wymagały większego wysiłku, ponieważ do dotychczasowego ośmioosobowego
składu dołączyło kolejnych
osiem nowych zawodniczek.
Dziewczęta trenowały z duFormacja Tańca Nowoczesnego „Contra”
żym poświęceniem, osiągnęły
Zawodniczki Formacji Tań- – Wśród wszystkich zespo- pełną synchronizację i teraz
ca Nowoczesnego „Contra” łów występujących na mimogą pochwalić się tytułem strzostwach
oświęcimska
Mistrzyń Polski i zdobyciem „Contra” otrzymała najwiękI miejsca podczas III Mi- szą ilość punktów przyznastrzostw Polski Cheerleaders wanych przez jurorów. MiPolskiej Federacji Tańca. strzostwa były oficjalnymi
Mistrzostwa odbywały się eliminacjami do Mistrzostw
26 marca br. w Sosnowcu, Europy Cheerleaders Europea dziewczęta startowały w ka- an Cheer Union, które odbędą
tegorii freestyle pom w dy- się w tym roku w Pradze – inwizji cheer. Podwójny sukces formuje Paweł Kaźnica, trener
odnotowały Iwona Bryzek i choreograf Formacji Tańca
i Klaudia Żmuda, które wy- Nowoczesnego „Contra”.
stępując w duecie „Contra” Dziewczęta zaprezentowały
także zajęły I miejsce i otrzy- w Sosnowcu nowy program,
mały tytuł Mistrzyń Polski.
który wyróżniał się dużą iloFormacja Tańca Towarzyskiego „Elita New Team”

Kasztelańskie atrakcje
Tegoroczny Jarmark Kasztelański odbędzie się 6 i 7 maja,
a związany będzie z tematem „Rok 1177 – kasztelania oświęcimska na kartach historii”.
Muzeum Zamek w Oświęcimiu, organizator przedsięwzięcia, zapowiada na te dni
wiele atrakcji. Już teraz muzealnicy zapraszają do udziału w dziecięcym konkursie teatralnym „O sztukach
wszelakich, teatr jarmarczny”, w którym na zwycięzców
czekają atrakcyjne nagrody.
Mogą w nim wziąć udział
zarówno grupy przedszkolne, jak i szkolne. Uczestnicy
mają do wyboru scenariusze,
przystosowane do poszczególnych kategorii wiekowych,
na podstawie których przygotują krótką 10–15-minutową prezentację sceniczną.
Przesłuchania zaplanowano
na 26 kwietnia. Prezentacje
laureatów konkursu będzie
można obejrzeć podczas Jarmarku na Rynku Głównym
7 maja o godz.11:00. Wtedy
też nastąpi uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom.
Celem konkursu jest przede
wszystkim popularyzowanie
historii i dziedzictwa kulturowego ziemi oświęcimskiej,

rozwijanie wrażliwości estetycznej i wzbogacanie osobowości dzieci poprzez edukację teatralną, rozwijanie
kreatywności scenicznej i popularyzowanie twórczości teatralnej wśród najmłodszych.
W sobotę 6 maja warto zobaczyć „Walki Turniejowe
o Srebrną Różę w kategorii półtoraręcznego miecza”
w wykonaniu Bytomskiego
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „Leo Corde”.
Grupa specjalizuje się w turniejach i walkach rycerskich,
będą zatem lśniące zbroje

i szczęk oręża. Wbrew pozorom odtwarzane walki turniejowe nie będą wyłącznie
„zabawą dla dużych chłopców” – zapowiada się niezwykłe widowisko ognia, stali i muzyki. Walki nie będą
w żaden sposób udawane,
a zawodnicy ścierać się będą
ze sobą w formule full-contact. Nad pojedynkami czuwać będą sędziowie biorący
udział przy wielkich imprezach świata rycerskiego, takich jak Bitwa Narodów czy
prestiżowych grunwaldzkich
turniejach.
W niedzielę w epokę średniowiecza przeniosą nas nie tylko dziecięce scenki teatralne.
O muzyczny klimat imprezy
zadba występ czteroosobowego zespołu Stout. O 14:00
zespół zagra koncert muzyki dawnej, ale usłyszeć ich
będzie można także w trakcie walk i pojedynków rycerskich oraz w czasie przemarszu ulicami Starego Miasta.
W instrumentarium zespołu
Stout znajdują się repliki in-

strumentów historycznych
i instrumenty pasterskie,
m.in. dudy galicyjskie, dudy
bułgarskie, flety irlandzkie,
skrzypce, gitary, tamburyn,
irlandzki bodhran i średniowieczne bębny, rebec (smyczkowa lira bizantyjska), viella
(XII-wieczny przodek skrzypiec), okaryny, drumle.
Częścią
średniowiecznego
obozowiska na bulwarach
będzie oprócz Grupy „Leo
Corde” Grupa Rekonstrukcji Historycznej MILITES
działająca przy Muzeum Zamek w Oświęcimiu. Jej misją
jest upowszechnianie wiedzy
o ziemiach polskich okresu
średniowiecza, a także promowanie Oświęcimia pod kątem historii wieków średnich.
Niecodzienną atrakcją dla
dzieci będzie ulokowany na
płycie Rynku Głównego średniowieczny plac zabaw,
który zapewni Grupa Artystyczna PokazyHistoryczne.pl
skupiająca odtwórców rzemiosła dawnego i zabaw historycznych. Będzie można
zagrać w wielką grę planszową
„Najazd Mongołów”, zburzyć
zamek czy nakarmić smoka.
W młyno-piekarni można będzie zemleć ziarno na mąkę,
przygotować ciasto i upiec
podpłomyki. Nie zabraknie też
kata, który okaże się groźny tylko na żarty i powroźnika.
– In

Fot. zbiory formacji

Nowy sezon i od razu sukcesy

Formacja Tańca Towarzyskiego „Elita Lejdis”

towarzyski powyżej 15 lat,
pokonując formację CMG
z Radomia – aktualnych Mistrzów Polski. Rywalizowała z ośmioma formacjami,
w tym z czterema z Austrii.
Tancerze zaprezentowali pierwszy raz podczas zawodów nową
choreografię pt. „The Days of

the Battle” („Dzień bitwy”),
którego autorami są Franziska Becker, Paweł Kaźnica
i Dorota Kapusta. Formacja
współpracuje także z Karoliną
Wojewodzic i Andrzejem Łukomskim. Młodzi tancerze,
ciesząc się z sukcesów odnotowanych w Radomiu, nie
spoczywają na laurach. Przed
nimi starty w turniejach lokalnych, regionalnych i międzynarodowych. Najważniejszy
z nich, Blackpool Dance Festival w Wielkiej Brytanii – najstarszy i najbardziej prestiżowy
turniej na świecie już w maju.
Udział formacji „Elita Lejdis”
i „Elita New Team” w VI Międzynarodowym Turnieju Formacji Tanecznych „Radom
Open 2017” dofinansowało Starostwo Powiatowe
w Oświęcimiu.
– Marzena Wilk

PROGRAM JARMARKU 6–7 maja 2017
ROK 1177 – KASZTELANIA OŚWIĘCIMSKA
NA KARTACH HISTORII

6 maja, sobota
Rynek Główny
godz.18:30 – „Walki Turniejowe o Srebrną Różę w kategorii
półtoraręcznego miecza” oraz
FireShow

7 maja, niedziela
Rynek Główny
godz. 10:00 – rozpoczęcie
Jarmarku
godz. 11:00 – prezentacje
laureatów konkursu dla dzieci
„O sztukach wszelakich – teatr
jarmarczny”, wręczenie nagród
zwycięzcom (scena)
godz. 12:00 – przemarsz
rekonstruktorów z placu
Tadeusza Kościuszki na Rynek
Główny
godz. 12:30 – inscenizacja
historyczna „Kasztelania
oświęcimska na kartach historii” (scena)
godz. 13:00 – pokaz ptaków
drapieżnych (scena)
godz. 14:00 – koncert zespołu STOUT (scena)

Warsztaty rzemieślnicze:
witraże, alchemik, pszczelarz,
kowal, garncarz, czerpalnia
papieru, mincerz, kat, młyno-piekarnia, powróźnik.
Ponadto stoiska z rękodziełem
artystycznym, ekoprodukty,
kramy z jadłem i napitkiem.
Średniowieczny plac zabaw
dla dzieci:
Wielka gra planszowa „Najazd
Mongołów”, zamek do burzenia, karmienie smoka, puzzle.
Bulwary na Sołą
Obozowisko rycerskie grupy
LEO CORDE, GRH MILITES
godz. 14:00–17:00 – średniowieczne stanowiska animacyjne: przygoda z żebrakiem,
strzelanie z łuku, rycerskie
memory, w rycerskich podskokach, rycerski pojedynek,
namiot wiedzy, przymierzalnia
strojów.
godz. 15:00 – „Wielki Turniej
Rycerski na Miecz i Tarcze”
godz. 16:30 – pokaz artyleryjski
godz. 17:00 – najazd na kopie
– pokaz konny
Muzeum Zamek
godz. 10:00–18:00 – zwiedzanie indywidualne ekspozycji
stałych muzeum, wystawy
czasowej „Na bursztynowym
szlaku” oraz wieży zamkowej.
Zwiedzanie z przewodnikiem
o godz.10:30 i 14:00.
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Redakcja „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w planach przedsięwzięć wprowadzone przez organizatorów
Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego,
Galeria Książki
ul. Nojego 2B, Oświęcim
tel. 338479800, 338430165, www.mbp-oswiecim.pl

KALENDARZ WYDARZEŃ W bibliotece GALERIA KSIĄŻKI
KWIECIEŃ–maj
WYSTAWA PRAC PZ NR 2
SOMSiT KLASY TECHNIK
CYFROWYCH PROCESÓW
GRAFICZNYCH
10.04–29.04
Galeria Przechodnia
WYSTAWA Z OKAZJI OŚWIĘCIMSKIEGO FORUM PRAW
CZŁOWIEKA
2.05–31.05
Galeria Przechodnia
MYŚLI WIDZĄ NA PRZESTRZAŁ

KONSULTACJE MATEMATYCZNE
7.04; 14.04; 21.04; 28.04;
5.05; 12.05; 19.05; 26.05
godz. 16:30
Klasopracownia I p., wstęp
wolny
KONWERSATORIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Otwarte spotkania konwersatoryjne
10.04; 24.04; 8.05; 15.05;
22.05; 29.05
godz. 16:30
Klasopracownia I p.

Biblioteka zaprasza osoby
z dysfunkcjami wzroku do
udziału w zajęciach biblioterapii i filmoterapii. Zapisy
przyjmowane są w dziale promocji Biblioteki w Oświęcimiu,
w godzinach 8:00–15:30,
osobiście lub telefonicznie
33 847 98 16.
Jeżeli macie Państwo w swoich rodzinach lub otoczeniu
osoby z dysfunkcjami wzroku,
prosimy o zainteresowanie ich
zajęciami. Udział w warsztatach jest bezpłatny, a osobom
niepełnosprawnym, niewidomym zapewniamy nieodpłatny
dowóz na zajęcia. Zapraszamy.
EKSPERYMENTATORZY. TLENEK WODORU NA POPRAWĘ HUMORU
OTWARTE SPOTKANIE
W UNIWERSYTECIE BIBLIOTECZNYCH ŻAKÓW
Prowadzi Fabryka Kreatywności z Kęt.
Podczas pokazu zostanie
przeprowadzonych wiele
ciekawych doświadczeń, które
zobrazują właściwości tlenku
wodoru. Uchylając rąbka
tajemnicy, zademonstrowane
będą m.in.: siła odśrodkowa
utrzymująca wodę w kubku
obróconym denkiem do góry,
fontanna Herona, maszyny na
wodę – prosty silnik parowy,
butelka kawalarz – mokry
dyngus, wodór i tlen – burzliwy związek o wybuchowym
temperamencie, worek, który
stał się twardzielem, zabawa
w detektywów, miecz świetlny
– laser przepuszczany przez
parę wodną oraz wiele innych
szalonych reakcji i kreatywnych procesów.
6.04 godz.17:00
Aula, wstęp wolny

CZYTANIE UZDRAWIA
Czytanie na oddziale dziecięcym oświęcimskiego Szpitala
11.04; 25.04; 9.05; 23.05
godz. 13:00 Szpital
OD STÓP DO GŁÓW
Zajęcia rozwijające ciekawość
poznawczą, umiejętność
współdziałania w grupie,
wypowiadania się i prowadzenia dialogu. Rozwijają pamięć
wzrokową i słuchową, logiczne
rozumowanie i spostrzegawczość.
11.04; 9.05 godz. 17:00 Aula
Wstęp wolny

BAJKOWE PODRÓŻE
Książkowe i filmowe bajania
20.04; 27.04; 18.05; 25.05
godz. 17:00
Mikroświat Zabawy, wstęp
wolny
KREATORNIA
Manualne zajęcia artystyczne
dla dzieci od 10 lat,
zapisy w Bibliotece Młodych
osobiście lub telefonicznie
338479801. Liczba miejsc
ograniczona, liczy się kolejność
zgłoszeń
24.04; 29.05 godz. 17:00
CLD

BĘDĘ, KIM ZECHCĘ
Otwarte zajęcia dla dzieci
w wieku 2–7 lat inspirujące do
własnych poszukiwań nie tylko
pod kątem przyszłych wyborów zawodowych
26.04; 31.05 godz. 17:00
Aula i Informatorium
PSYCHIATRIA, W CZYM
MOŻE POMÓC?
„Schizofrenia”

12.05 godz. 18:00 Aula
Wstęp wolny
O AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
W KAŻDYM WIEKU
Otwarte spotkanie z trenerką
fitness Eweliną Sikorą
15.05 godz. 18:00
Aula, wstęp wolny
PSYCHIATRIA, W CZYM
MOŻE POMÓC?
„Dobre nawyki w chorowaniu”
Prowadzi dr psychoterapeuta
Krystyn Czerniejewski
25.05 godz. 18:00
Aula, wstęp wolny
SPOTKANIE AUTORSKIE Z
ANNĄ CZERWIŃSKĄ–RYDEL,
PISARKĄ DLA DZIECI
„Słońcem na papierze”
31.05 godz. 10:00 i godz.
11:30
Aula, wstęp wolny

KARA ŚMIERCI A PRAWO
POLSKIE
Wykład prowadzi dr nauk
prawnych Mieszko Nowicki
12.04 godz. 18:00
Aula, wstęp wolny

DEMONTAŻE LITERATURY
Trzy kwadranse o tekstach
„O Leśmianie”

SPOTKANIE AUTORSKIE
Z MARCINEM CISZEWSKIM

SUPERSENIORZY
Otwarte spotkanie historyczne
o Oświęcimiu
Prowadzi Łukasz Szymański
25.04 godz. 18:00
Aula, wstęp wolny

Bi CLUB FILMOWY
Dyskusyjny Klub Filmowy
12.04; 10.05 godz. 17:00
Multimedia, Salka audiowizualna
Wstęp wolny

TO TAK JAK W KINIE
Dyskusje o filmie
13.04; 11.05 godz. 10:00
Multimedia, wstęp wolny

MOTO-FREE. LITERACKIE
SZALEŃSTWO NA JEDNOŚLADZIE
OTWARTE SPOTKANIE
W UNIWERSYTECIE
BIBLIOTECZNYCH ŻAKÓW
Z MIŁOŚNIKAMI MOTORÓW
11.05 godz.17:00 Aula,
wstęp wolny, gość: Oświęcim –
motocykliści z pasją

Prowadzi dr psychoterapeuta
Krystyn Czerniejewski
27.04 godz. 18:00
Aula, wstęp wolny
RADOŚĆ DZIAŁANIA –
RODZINNE ZAJĘCIA PLASTYCZNE
4.05; 11.05 godz. 17:00
Informatorium
NIECH MOC BĘDZIE
Z WAMI!
Warsztaty komputerowe z kodowania organizowane z okazji
Międzynarodowego Dnia
Gwiezdnych Wojen. Zajęcia
na zapisy w Dziale Multimedia, osobiście lub telefonicznie
338479805, ilość miejsc jest
ograniczona. Wiek uczestników
9–12 lat.
4.05 godz. 17:00
Multimedia

Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI
w Oświęcimiu udostępnia
również bezpłatnie, w godzinach otwarcia:
•piłkarzyki,
•szachy,
•gry planszowe,
•PlayStation 3 i 4, X-Boxa,
•salki kinowe,
•stanowiska komputerowe
z dostępem do internetu
i skanera,
•językowe kursy komputerowe
obejmujące pakiet języków:
angielskiego, niemieckiego,
francuskiego, włoskiego
i hiszpańskiego.
Zapraszamy do korzystania!

Do 20 kwietnia przyjmowane są zgłoszenia do udziału w XXV Ogólnopolskich Spotkaniach Recytatorów i Śpiewających Poezję „Amor sprawił...”.
Konkurs
odbędzie
się
w dniach 19–20 maja
w Oświęcimskim Centrum
Kultury, pod patronatem
Prezydenta Miasta Oświęcim. Skierowany jest do młodzieży powyżej 15 roku życia
oraz dorosłych, którzy prezentując utwory o tematyce
miłosnej, rywalizować będą
w dwóch kategoriach – recytcja i poezja śpiewana.
Spotkania od lat przyczyniają się do popularyzacji literatury polskiej i światowej,
a także doskonalenia sztuki
żywego słowa i kultury muzycznej.
Uczestników każdego roku
słucha grono specjalistów.
W pracach jury tegorocznego „Amora” wezmą udział:
w kategorii poezji śpiewanej
19 maja – Danuta Sendecka,
muzyk, wokalistka, pedagog,
Joanna Kasperek-Szymonik
– wokalistka i pedagog i Jacek Wójcicki – aktor, wokalista. Natomiast w kategorii
recytacja 20 maja w jury za-

Fot. Jacek Wrzesiński

WYCZYTAJ TO!
Zajęcia literacko-artystyczne
dla dzieci w wieku 8–12 lat,
zajęcia na zapisy w Bibliotece
Młodych osobiście lub telefonicznie 338479801. Liczba
miejsc ograniczona, liczy się
kolejność zgłoszeń.
10.04; 22.05 godz. 17:00
CLD

Prowadzi dr Mateusz Antoniuk
19.04 godz. 18:00
Czytelnia naukowa, wstęp
wolny

Poetycko o miłości

siądą: Monika Jakowczuk –
aktorka, pedagog i logopeda,
Ana Nowicka – aktorka, reżyser i Lidia Bogacz-Popiel –
aktorka.
XXV Ogólnopolskim Spotkaniom Recytatorów i Śpiewających Poezję „Amor
sprawił...” towarzyszył będzie recital Jacka Wójcickiego, na który Oświęcimskie
Centrum Kultury zaprasza
19 maja o godzinie 19:00. Bilety w cenie 45 i 35 zł.
– ekt

Dla utalentowanych
Plastyczne i literackie talenty zaprezentować można w konkursach organizowanych przez Oświęcimskie Centrum
Kultury.
Do 5 czerwca przyjmowane
będą prace na XVIII Ogólnopolski Konkurs Literacki
„Pisanie dobre na chandrę”.
Odbywający się w cyklu dwuletnim konkurs od wielu lat
daje zarówno młodzieży, jak
i dorosłym możliwość podzielenia się spostrzeżeniami
na temat otaczającej rzeczywistości.
Literackie zmagania rozstrzygnięte zostaną 16 września,
a wybrane teksty nagrodzonych i wyróżnionych autorów
opublikowane będą w antologii „Pisanie dobre na chandrę”.
Natomiast do 30 czerwca
przyjmowane są prace na XV
Międzynarodowy Konkurs
Plastyczny „Darujmy światu
pokój”. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży
w wieku 7–19 lat. Ma zachęcać do plastycznych wypowiedzi na temat prawa do

życia w świecie wolnym od
wojen.
– Prace konkursowe powinny być przestrogą i protestem
przeciwko złu dziejącemu się
na świecie, przeciwko przemocy. Twórczość ta powinna
być afirmacją życia, miłości
i radości, idei poszanowania
drugiego człowieka niezależnie od koloru jego skóry,
rasy czy wyznawanej religii
– mówi Adam Kuta, kierownik Działu Merytorycznego
Oświęcimskiego
Centrum
Kultury.
„Darujmy światu pokój” zostanie podsumowany 21 września o godz. 14:00. Wtedy to
obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pokoju.
Konkursy objęte są patronatem Prezydenta Miasta
Oświęcim.
– ekt

głośnik kulturalny
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Oświęcimskie Centrum Kultury
ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim
tel./faks: 338422575
www.ock.org.pl, ock@ock.org.pl

Wydarzenia
w Oświęcimskim Centrum Kultury
4.04 godz. 16:30 „Razem
z mamą, razem z tatą” –
warsztaty twórczej aktywności
dla dzieci z rodzicami
5.04 godz. 9:30, 11:00
„Kolory miasta” – spektakle
dla dzieci w wykonaniu Teatru
Kultureska
7.04 godz. 18:00 „Piosenki
na dobry wieczór” – koncert
w wykonaniu wokalistów ze
Studia Wokalnego Voicesing,
cz. 2
8.04 Wykłady dr Joanny Stojer
w ramach Oświęcimskiego
Uniwersytetu Dziecięcego
(PWSZ, ul. Kolbego 8)
• godz. 10:00 „Jak kryminalistyk rozwiązuje zagadki
kryminalne?” (grupa wiekowa
10–12 lat)
• godz. 11:30 „Jak badać ślady kryminalistyczne?” (grupa
wiekowa 6–9 lat)
10.04 godz. 10:00 „Gdy będę
duży” – turniej przedszkolaków
– cukiernik i kosmetyczka
10.04 godz. 16:30 „Coś
z niczego” – warsztaty twórczej
aktywności dla dzieci w wieku
szkolnym
20.04 godz. 17:00 Koncert
laureatów eliminacji powiatowych 62. Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego

26.04 godz. 10:00 IX Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych „Arlekiny”
27.04 godz. 17:00 Koncert
finałowy V Szkolnego Konkursu
Piosenek Jacka Kaczmarskiego
6.05 godz. 17:00 „Pierwiastek
z trzech” – program Kabaretu
Paranienormalni
8.05 godz. 10:00 „Gdy będę
duży” – turniej przedszkolaków
– weterynarz i krawcowa -–
spotkanie 7
9.05 godz. 16:30 „Razem
z mamą, razem z tatą” –
warsztaty twórczej aktywności
dla dzieci z rodzicami
12–14.05 III Spotkania Folklorystyczne „Sami Swoi”
13.05 „Ty też możesz uratować komuś życie i zostać bohaterem” – wykład
dr nauk medycznych Anity
Kociemby-Łaciak w ramach
Oświęcimskiego Uniwersytetu Dziecięcego (PWSZ, ul.
Kolbego 8)
•godz. 10:00 grupa wiekowa
6–9 lat
•godz. 11:30 grupa wiekowa
10–12 lat
16.05 godz. 16:30 „Coś
z niczego” – warsztaty twórczej
aktywności dla dzieci w wieku
szkolnym

21–23.04 IX Ogólnopolski
Konkurs Modeli Kartonowych
o Puchar Prezydenta Miasta
Oświęcim

19–20.05 XXV Ogólnopolskie Spotkania Recytatorów
i Śpiewających Poezję „Amor
sprawił...”
19.05 godz. 19:00 Recital
Jacka Wójcickiego

Uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem nagród
odbędzie się w niedzielę,
23 kwietnia o godz. 14:00.
Tego dnia w godz. 9:00–
15:00 można będzie obejrzeć
wystawę modeli oraz makietę
kolejową H0 przygotowaną
przez Oświęcimski Klub
Modelarzy Kolejowych „Piętrusek”. Zaplanowano także
giełdę modelarską i spotkania
modelarzy.
21.04 godz.
17:00 X Ogólnopolskie Biennale
Fotografii „Kochać
człowieka” –
podsumowanie konkursu,
wręczenie nagród, otwarcie
pokonkursowej wystawy.
Wstęp wolny
23.04 godz. 18:00 „Klan
wdów” – spektakl z Teatru
Prezentacje w Warszawie
24.04 godz. 9:00 XXX Małopolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty
Małopolski 2017” – eliminacje
powiatowe dla form muzycznych
25.04.godz. 16:00 V Dziecięcy Konkurs Tańca Ludowego
„O Puchar Małego Hajduka”
25.04 godz. 17:00 „Czerwone korale” – historia biżuterii,
samodzielne tworzenie ozdób
biżuteryjnych w ramach projektu dla pań „Art Cafe”

czytaj obok

Repertuar „Naszego Kina”
„Porady na zdrady” (15 l.),
prod. Polska 2016, reż. Ryszard Zatorski, 97 minut
4.04 godz. 20:00,
5–6.04 godz. 18:00
„American Honey” PREMIERA (15 l.), prod. USA, Wielka
Brytania 2016, reż. Andrea
Arnold, 162 minuty: 4.04
godz. 17:00
5–6.04 godz. 19:45

Podczas festiwalu Wiosna Filmów można zobaczyć dzieła prezentowane na
najważniejszych festiwalach na świecie,
m.in. w Cannes, Berlinie, Wenecji, Toronto czy Sundance.

23. Festiwal Filmowy Wiosna Filmów, organizowany przez Fundację Działań
Artystycznych i Filmowych
„Zając Max ratuje Wielkanoc
„Ruchome Obrazy”, odby3D” (b.o.), prod. Niemcy
wa się na początku kwietnia
2017, reż. Ute von Münchow-Pohl, 79 minut
w Warszawie.
7–8.04 godz. 16:15,
Następnie Wiosna Filmów
9.04 godz. 13:00,
rusza w podróż po Polsce.
10.04 godz. 16:15,
Najciekawsze, nagradzane
11.04 godz. 10:00,
na największych festiwalach
12–13.04 godz. 16:15
świata filmy, które nie mia„Małżeńskie porachunki”
ły jeszcze polskiej premie„Azyl” (12 l.), prod. USA
(15 l.), prod. Dania 2017,
ry, będzie można obejrzeć
2016, reż. Niki Caro, 126
reż. Ole Bornedal, 90 minut
w wybranych kinach w Polminut
5–11.05
sce, również w Oświęcimiu.
7–8.04 godz. 17:45, 20:00,
9.04 godz. 14:30, 20:00,
„Martwe wody” PREMIERA
– W Naszym Kinie spośród
10.04 godz. 17:45, 20:00,
(15 l.), prod. Francja, Niemcy
60 tytułów zaprezentowa12–13.04 godz. 17:45, 20:00 2016, reż. Bruno Dumont,
nych festiwalowej publiczProjekcje o godz. 20:00
122 minuty
ności zobaczymy osiem.
– napisy, pozostałe seanse –
12–18.05
Będzie to nominowany aż
dubbing
w 11 kategoriach w tego„Teraz i w godzinę śmierci”
rocznych Cezarach najnowPREMIERA (10 l.), prod. Polszy film Françoisa Ozona
ska 2017, reż. Mariusz Pilis,
„Frantz”, rewelacja festiwaDariusz Walusiak, 95 minut
li filmowych na całym świe12–25.05
cie, a także festiwalu w Cannes „Aquarius” z Sonią Bragą
Balet na ekranie
„Wieczór choreografii współi nagrodzony Złotym Niedźczesnych” – retransmisja bale- wiedziem na ostatnim Bertu z Teatru Bolszoj w Moskwie, linale film cenionej węgier-

skiej reżyserki Ildikó Enyedi
„Dusza i ciało” – zaprasza
Adam Kuta, kierownik Działu Merytorycznego Oświęcimskiego Centrum Kultury.
– Pokażemy też rewelacyjną czarną komedię „Wilde
Maus”, dramat z fenomenalną Catherine Deneuve oraz
Catherine Frot „Dwie kobiety” i nominowany do Oscara 2017 w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny
szwedzki
komediodramat
„Mężczyzna imieniem Ove”.
Na zakończenie adaptacja
powieści Guya de Maupassanta – dramat „Historia
pewnego życia”, który zdobył
nagrodę FIPRESCI w Wenecji oraz tragikomedia „Konstytucja” – zdobywca Grand
Prix w Montrealu – mówi
Adam Kuta.
Bilety: 15 zł (normalny), 13 zł
(ulgowy), 12 zł (przy zakupie biletów na 4 filmy Wiosny
Filmów), 10 zł (przy zakupie
biletów na 8 filmów Wiosny
Filmów).
– ekt

„Frantz” (15 l.), prod. Francja 2016, reż. François Ozon,
113 minut
28.04 godz. 19:30

„Dwie kobiety” (15 l.), prod.
Francja 2017, reż. Martin
Provost, 117 minut
2.05 godz. 19:30

„Aquarius” (15 l.), prod. Brazylia 2016, reż. Kleber Mendonça Filho, 142 minuty
29.04 godz. 19:30

„Mężczyzna imieniem Ove”
(15 l.), prod. Szwecja 2015,
reż. Hannes Holm, 116 minut
3.05 godz. 19:30

„Ozzy” (b.o.), prod. Hiszpania,
Kanada 2016, reż. Alberto
Rodriguez, 90 minut
22.04 godz. 15:00

„Dusza i ciało” (15 l.), prod.
Węgry 2017, reż. Ildikó Enyedi, 116 minut
30.04 godz. 19:30

„Riko prawie bocian” (b.o.),
prod. Belgia, Luksemburg,
Niemcy, Norwegia, USA
2017, reż. Toby Genkel, Reza
Memari, 85 minut
21.05 godz. 15:00

„Historia pewnego życia”
(15 l.), prod. Francja, Belgia 2016, reż. Stéphane Brizé,
119 minut
4.05 godz. 19:30

„Wilde Maus” (15 l.), prod.
Austria, Niemcy 2017, reż. Jo- „Konstytucja” (15 l.), prod.
sef Hader, 103 minuty
Chorwacja, Czechy, Słowe1.05 godz. 19:30
nia, Macedonia 2016, reż.
Rajko Grlić, 90 minut
5.05 godz. 19:30

Galeria „Tyle światów”

do 18.04 „Zjawisko fizyczne” – wystawa prac Cypriana
Hołowni
21.04–21.05 X Ogólnopolskie
Biennale Fotografii „Kochać
człowieka” – wystawa pokonkursowa

„Dalida. Skazana na miłość”
(15 l.), prod. Francja 2016,
reż. Lisa Azuelos, 127 minut
5–11.05

Festiwalowe perełki

„Babilon Bolszoj” (15 l.),
prod. Wielka Brytania 2015,
reż. Nick Read, Mark Franchetti, 86 minut
Wystawy
21.04 godz. 16:45,
3.04–3.05 „Cztery oblicza ma22.04 godz. 18:15,
larstwa” – wystawa malarstwa
24.04 godz. 16:15,
Antoniego Korycika, Tadeusza
25–27.04 godz. 18:15
Noworyty, Józefa Pawlika i Zbigniewa Zioba
„Czerwony żółw” PRZEDPREMIERA (12 l.), prod. Francja,
Uniwersytet Trzeciego
Belgia, Japonia 2016, reż. Michael Dudok de Wit, 80 minut
Wieku
21.04 godz. 18:30,
4.04 godz. 16:00 „Projektowanie ogrodów” – wykład Kali- 22.04 godz. 16:45
ny Dulko i „Ogrody bez chemii”
„Klient” PREMIERA (15 l.),
– wykład Barbary Wójcik
prod. Iran, Francja 2016,
11.04 godz. 15:30 „Sztuka
reż. Asghar Farhadi, 125
polska – przegląd” – wykład
minut
Janusza Wałka
21–22.04 godz. 20:00,
18.04 godz. 16:00 „Amerykański sen o wielokulturowości 24–27.04 godz. 20:00
– mit czy rzeczywistość spoFestiwal Filmowy Wiosna
łeczna?” – wykład dr Joanny
Filmów w Polsce
Talewicz
28.04–4.05
25.04 godz. 16:00 „Zdrowy
czytaj obok
senior – fitoterapia w chorobach przewodu pokarmowego,
„Piękna i Bestia 3D” (7 l.),
pasożytach jelitowych, w alerprod. USA 2017, reż. Bill
giach oraz chorobach autoCondon, 129 minut (3D)
immunologicznych” – wykład
29.04–4.05
dr. Krzysztofa Błechy

160 minut
9.04 godz. 17:00

„Bohater naszych czasów”
– retransmisja baletu z Teatru
Bolszoj w Moskwie, 160 minut
7.05 godz. 17:00

Wystawa na ekranie

„Renoir poważany i znieważany” – wystawa na ekranie
z The Barnes Foundation
w Filadelfii, 90 minut
24.04 godz. 18:00

„Portrety ówczesnych ogrodów. Od Moneta do Matisse’a” – wystawa na ekranie
z The Royal Academy of Arts
w Londynie, 90 minut
22.05 godz. 18:00
„Galeria Uffizi we Florencji
3D” – film z cyklu „Art Beats”,
90 minut (3D)
5.06 godz. 18:00

Kino dla Dzieciaka

kultura

KWIECIEŃ 2017

12

PREZENTUJE

ŁUKASZ SZYMAŃSKI

Ulica Dąbrowskiego

pejzaż za mgłą

BOGNA WERNICHOWSKA

Galicyjskie maniery

F

Ulica, którą znamy
obecnie jako gen. Jarosława Dąbrowskiego wielokrotnie zmieniała swoją
nazwę.
W 1907 roku była to
ulica Kolejowa

Rok 1914 –
ulica Sobieskiego

elietoniści, pamiętnikarze czy autorzy powieści
obyczajowych powstających w XIX stuleciu
nieraz podkreślali, że mieszkańcy Galicji, ci zaliczający się do sfer
oświeconych, wyróżniają się kulturą
obyczajów. Byli bardziej przystępni i okazywali więcej grzeczności
w kontaktach z innymi niż pochodzący z Księstwa Poznańskiego,
mniej obcesowi i skłonni do rozumienia cudzych poglądów niż Polacy z rosyjskiego zaboru. Używali też
w rozmowie więcej grzecznościowych zwrotów.
Piszące wspomnienia niewiasty
napomykały również o talentach tanecznych galicyjskich młodzieńców
– byli niezmordowani w walcu, znali wszystkie figury kotyliona i kadryla, a ci, którzy wywodzili się ze
wschodnich kresów, budzili podziw
z temperamentem wykonywanym
mazurem.
W towarzyskich rozmowach
tak mężczyźni, jak i kobiety też wykazywali więcej finezji i dowcipu…
Przybysze z innych zaborów, jak
również wyjeżdżający za granicę
Galicjanie, uważali, że we Lwowie,
Krakowie i innych miastach urzędnicy, a także subiekci w sklepach,
konduktorzy w pociągach i listonosze przejawiają wobec interesantów
więcej szacunku i chęci właściwego
załatwienia sprawy.
Nawet mniejsze miasta, nie
wspominając już o kurortach, oferowały więcej godziwych rozrywek na
dobrym poziomie – teatralne trupy
i wędrowne orkiestry przez rok cały
przemierzały trakty, zatrzymując się
w co większych miejscowościach.
A jeszcze biorąc pod uwagę wielość
książek w języku polskim dostępnych w Galicji – tak w księgarniach,
jak i publicznych wypożyczalniach,
można było uznać, że okazji do nabywania kulturalnego poloru nie
brakowało.

nagłaśniamy
Ulica
Dąbrowskiego,
przełom lat
40. i 50.
ubiegłego wieku

Ulica Dąbrowskiego,
około dekady później

Ówcześni rodzice – bez względu na społeczną sferę – bardzo dbali, by wpoić dzieciom wymagane
w środowisku reguły zachowania.
Często pomagali im w tym pedagodzy – a w bogatszych domach
bony, będące nie tylko opiekunkami dzieci, ale i pierwszymi wychowawczyniami. Kiedy dzieci osiągały
wyższy poziom edukacji – chłopcy
szli do ośmioklasowych gimnazjów,
a dziewczynki na pensje bądź do
powstałych pod koniec XIX wieku
szkół wydziałowych. Przechodziły
kurs dobrych manier na specjalnych
szkolnych lekcjach. Najwięcej czasu
poświęcano tego rodzaju tematyce na
pensjach żeńskich, gdzie panny z nauczycielkami zbierały się w salonie,
dzieliły między siebie rolę gospodyni, gospodarza i gości różniących się
wiekiem i pozycją społeczną. Uczyły się, jak witać przybyłych, zapraszać do stołu, nalewać z wdziękiem
herbatę, etc. A potem rozpoczynała
się konwersacja – dowiadywano się,
jakie tematy można poruszać, a jakich absolutnie unikać… (do tych
ostatnich należały pieniądze, polityka i religia). Lekcje savoir vivre’u
obejmowały też umiejętność pisania listów, właściwego zwracania się
do adresatów – w zależności od ich
wieku, statusu społecznego, pokrewieństwa czy powinowactwa.
Odpowiedniego
zachowania
na balach i zabawach nauczano też
na lekcjach tańca, gdzie pragnący
światowej edukacji dzieci rodzice
posyłali potomków. Zawsze przed
właściwą lekcją pół godziny poświęcano na wtajemniczanie młodych
w arkana dobrego zachowania.
Dużą popularnością cieszyły się
wszelkie podręczniki dobrego tonu.
Niektóre tłumaczone z obcych języków, jak „Kodeks światowego życia”
pióra baronowej Luizy d’Alq, która była damą dworu ostatniej cesarzowej Francji – Eugenii czy „Dobry
ton we wszystkich okolicznościach

kamila drabek

Mistrz i uczeń

B

życiowych” austriackiego szambelana Alberta von Westhagena. Nie
brakowało też rozmaitych anonimowych książeczek o finezyjnych
tytułach w rodzaju „Brewiarzyk salonowy” albo „Sekrety dobrze wychowanej młodzieży”.
Nie było chyba sytuacji życiowej nieopisywanej przez autorów…
Chrzciny, imieniny, jubileusze, podróże, śluby, pogrzeby. Staranie się
o zawarcie znajomości, protekcje
urzędowej natury, konkury, oświadczyny… aż po ewentualne wycofanie się z kontaktów z określoną
osobą. Podziękowania i prośby, gratulacje i przeprosiny. Sposób witania
znaczących osób – od największych
dostojników poczynając – z cesarzem i jego małżonką bądź namiestnikiem papieskim na czele, poprzez
ludzi wysokiej szarży wojskowej czy
piastujących stanowiska cywilne,
do równych sobie, którym chciałoby się okazać szczególny szacunek.
Fragmenty poświęcone sposobom
zażegnywania popełnionych gaf czy
łagodzenia niezręczności towarzyskich, kulturalnego przypominania
innym, by dotrzymali danego słowa,
zwrócili pożyczoną rzecz, uregulowali dług. A także wzory towarzyskich konwersacji – komplementów
wobec dam, słów uznania względem
osób tej samej płci – tak aby nie były
przesadne, lecz mile odbierane…
Zachęcanie rozmówców, by mówili o swoich sprawach i wzajemnie
takie przedstawianie własnych poglądów i sytuacji życiowych, by nie
wyjść na pyszałka albo neurastenika
i krytykanta.
Czytając dziś te kodeksy dobrego tonu sprzed stu kilkudziesięciu lat, można zastanawiać się,
czy rzeczywiście były dla dalekich
przodków – jak pisał w swej książce Albert von Westhagen – „busolą,
potrzebną, by bezpiecznie żeglować
przez życie, omijając towarzyskie
rafy i mielizny”? Chyba w dużym
stopniu tak, gdyż nieporozumienia
wynikające z niewłaściwego zachowania były wówczas raczej rzadkie,
a skandale należały do wyjątków,
a i wtedy czyniono wszystko, by zostały zażegnane.		

yłam fanką serialu
„Wspaniałe
stulecie”
o sułtanie Sulejmanie.
Ciekawiło mnie tło historyczne, relacje polityczne, a także
piękne kostiumy, biżuteria, wystrój
wnętrz. W serialu pojawił się też
młody architekt, który podczas jednej z wypraw wojennych wybudował dla armii Sulejmana most. Mężczyzna ten, Mimar Sinan, stał się
później jednym z najważniejszych
budowniczych wspaniałej epoki sułtana Sulejmana.
Mistrz Sinan to bohater powieści „Uczeń architekta” autorstwa tureckiej pisarki Elif Shafak.
Tytułową postacią jest jednak jego
uczeń, Dżahan, opiekun białego
słonia Czhoty w menażerii Sulej-

mana, sierota, który zrządzeniem
losu znalazł się w pałacu i został zauważony przez mistrza. Stał się jego
uczniem, co otworzyło mu podwoje zupełnie nowego świata. Budowa
najpiękniejszych meczetów świata,
pałacowe życie, intrygi, tajemnice,
poznawanie ludzi ze świecznika –
to wszystko staje się udziałem nieszczęśliwego chłopca, który dorasta
pod okiem mistrza. Jakich wyborów
dokona? Jakie będą ich skutki?
Polecam tę niesamowitą powieść, przenoszącą czytelnika w zupełnie inny świat. Egzotyczny orient
i jego tajemnice wciągają i fascynują. W kamiennych murach budowli, które przetrwały do dziś, zapisane
są ludzkie losy, szczęśliwe uśmiechy
i łzy. 			

Elif Shafak,
Uczeń architekta,
Wydawnictwo Znak 2016

rozmaitości
Przedwojenny oświęcimski pitawal

Krwawa Ryba
W cyklu „Przedwojenny oświęcimski pitawal”
prezentujemy opowieści kryminalne o autentycznych
wydarzeniach, o których pisano w ówczesnej prasie*.
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grudnia 1933 r. Kraków żyje
wyborami do rad miejskich.
O dziewiętnastej zamykane
są lokale wyborcze. Mimo
wieczorowej pory wielu ludzi kręci się po
ulicach, czekając na pierwsze wyniki. Krakowianie są ciekawi i podekscytowani.
Nagle z bramy kamienicy przy ul. św.
Gertrudy 19 wybiega młoda kobieta,
wzywając pomocy i krzycząc, że strzelają
i mordują. Kieruje się do hotelu City naprzeciwko i chaotycznie domaga się telefonu na pogotowie ratunkowe.
Wykręca numer, ale aparat
jest zepsuty. Kobieta pędzi
do pobliskiego hotelu Royal, gdzie udaje się jej połączyć z pogotowiem. Postronni słyszą, iż przy Gertrudy
19 na pierwszym piętrze trzy
osoby zostały postrzelone.
Może już nie żyją… Potem
kobieta dzwoni do domu,
mówi, że jest cała i zdrowa,
prosi, aby matka przyszła do
biura.
W tym czasie przy Gertrudy 19 gromadzi się tłum

gapiów. Nagle dwie kobiety wyprowadzają z bramy słaniającego się mężczyznę,
a drugi podąża za nimi z krwawiącą ręką.
Wsiadają do dorożki, ale podjeżdża karetka pogotowia i ranni zostają do niej przeniesieni. Lekarz wbiega po schodach na
pierwsze piętro, dostrzega zakrwawione
ściany i otwarte drzwi z tabliczką „Ryba”.
Obecny w pomieszczeniu medyk, który
przybył na pomoc z ulicy, pokazuje leka-

rzowi pogotowia dwóch mężczyzn
leżących w kałuży krwi. Dwa
trupy i dwa rewolwery…
Po odjeździe karetki
posterunkowi zabezpieczają teren, a na miejsce
przybywają śledczy, biegli,
prokurator i starosta. Zaczyna się wyjaśniać, iż są to trupy
Abrahama Kalfusa, współwłaściciela firmy Ryba, oraz Berka
Schrettera z Oświęcimia. Ranni, których
zabrało pogotowie, to Nachman Schneider i Mojżesz Kalfus. Kobieta wzywająca pomoc to Regina Neufeld, urzędniczka
Ryby.
Co się wydarzyło przy Gertrudy 19?
W niedzielny wieczór w firmie jak
zwykle odbywało się rozliczenie tygodnia.
W tym celu przybył tam buchalter, Marek Zeimer. W biurze znajdował się również Bernard Schretter, który na kogoś
czekał. Nagle wyciągnął
rewolwery i zaczął strzelać. Abraham Kalfus i Nachman Schneider zginęli
na miejscu. Neufeldówna,
uciekając, rozbiła lampę.
Zapadły ciemności, które
umożliwiły ucieczkę. Bernard Schretter, syn oświęcimskiego kupca, popełnił
samobójstwo,
strzelając
sobie w usta.
– Kamila Drabek
* Artykuły z przedwojen-

nej prasy udostępnia Łukasz Szymański.
Źródło: Tajny Detektyw,
17 grudnia 1933 r.
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OGŁOSZENIA DROBNE
Pracuj jako Opiekun/ka osób starszych
w Niemczech i Anglii.
Organizujemy kursy językowe i szkolenia
przedwyjazdowe. Oferujemy wysokie zarobki.
Promedica24, Kraków ul. Basztowa 3.
Nr kontaktowy 506289107

Aby zamieścić reklamę lub ogłoszenie
drobne należy skontaktować się
z redakcją „GZO”.
Koszt ogłoszenia drobnego
60 groszy za słowo.

„Głos Ziemi Oświęcimskiej” poszukuje
osoby fizycznej lub firmy
do pozyskiwania reklam w roku 2017.
Szczegółowych informacji
udziela redakcja GZO,
Oświęcimskie Centrum Kultury,
ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim,
tel. 33 842 25 75, 33 842 44 63.
KOLEJNE WYDANIE
„Głosu Ziemi Oświęcimskiej”
we wtorek 9 maja 2017 R.
„gzo” W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
dostępny NA WWW.OCK.ORG.PL

KRZYŻÓWKA 4/2017
Litery uporządkowane od 1 do 24 utworzą rozwiązanie – myśl Leonarda da Vinci, które wraz z kuponem nr 4 naklejonym na kartę pocztową należy dostarczyć
do 28 kwietnia 2017 r. do redakcji GZO, Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu. Na zwycięzcę losowania czeka nagroda książkowa. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 3/2017 brzmi: „Kto prawdę mówi ten niepokój wszczyna”. Nagrodę książkową otrzymuje p. Ewa Ordecka z Oświęcimia. Gratulujemy i prosimy o kontakt z redakcją.

Poziomo:
1. Pojazd konny; * Adam, piewca Tatr;
2) Stroni od alkoholu;
3) Dobry gatunek mięsa; * Wawelski gobelin;
4) Powinność;
5) Medal, odznaczenie; * Dodatnia elektroda;
7) Koniec waśni; * Uprowadzona w filmie Piwowskiego;
9) Element sań; * Efekt krzesania;
11) Żuraw na budowie; * Element kolumny;
13) Atramentowa plama; * Dwutygodniowy na wczasach;
14) Statek przewożący paliwo;
15) Klub piłkarski z Rzymu; * Korek na drodze;
16) W wielkanocnym koszyku;
17) Miara w dłoni; * Fiński koncern elektroniczny;
Pionowo:
A) Wijąca się ryba; * Biblijny kodeks;
B) Konar;
C) Porusza się w starym zegarze; * Kawalerski w przeddzień ślubu;
D) Wejściowe z judaszem;
E) Okupant; * Parametr sita;
G) Uparte zwierzę; * Kraj nad Gangesem;
I) Egzystencja, istnienie; * Gorący trunek w wazie;
K) Święty, patron Anglii; * Padlinożerny ssak;
Ł) Chilijska pustynia; * Mebel lenia;
M) Odlewnik;
N) Specjalność anestezjologa; * Stara budowla;
O) Rybie gody;
P) Górski wodospad; * Maszyna do wyrobu metalowych
łączników.

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ
Miesięcznik powołany
w 1991 roku
przez Radę Miasta Oświęcim
Redakcja
Oświęcimskie Centrum Kultury,
ul. Śniadeckiego 24,
32-600 Oświęcim
tel. 33 8422575, 338424463
e-mail: gzo@ock.org.pl

KUPON
krzyżówka 4/2017

Wydawca: Oświęcimskie
Centrum Kultury
Dyrektor: Apolonia Maj
Redaktor naczelna: Ewelina
Kostaś, sekretarz redakcji:
red. Marzena Wilk, korekta:
Jadwiga Ząbroń, projekt graficzny: Paweł Adamus.
Stale współpracują: Marzena Kiryjczuk, Bogna Wernichowska, Adam Kuta, Andrzej
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Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o.
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Juniorzy starsi UKH Unia Oświęcim poza Jakub Krzak, a piątą Michał Oświęcimscy karatecy startowali w zawodach w Turku
Magiera.
i Bielsku-Białej
podium mistrzostw Polski
W ostatnim meczu grupowym

Finały z niedosytem

Bez medalu wrócili juniorzy
starsi Unii Oświęcim z rozgrywanych w Jastrzębiu finałów
mistrzostw Polski. Ze złota
cieszyli się hokeiści PKH 2014
Gdańsk, którzy w wielkim finale rozbili Naprzód Janów 7:0.
Brązowy medal zdobyli gospodarze – JKH GKS Jastrzębie.
Juniorzy starsi UKH Unia trafili do silnej grupy z Jastrzębiem, Gdańskiem i nowotarskim Podhalem. W pierwszym
meczu ulegli ekipie JKH GKS
0:6 (0:2, 0:3, 0:1). Podopieczni Witolda Magiery nie byli
faworytem tego pojedynku.
Pamiętajmy, iż w ekipie z Jastrzębia aż roi się od graczy
mających za sobą występy na
poziomie ekstraligi.

W drugim starciu rywalem
Unii był późniejszy mistrz,
czyli PKH 2014 Gdańsk.
To spotkanie decydowało
o awansie biało-niebieskich
do grona półfinalistów. Emocji nie brakowało. W pierwszej tercji krążek aż siedmiokrotnie lądował w siatce (3:4
dla gdańszczan), a gole dla
UKH Unia strzelali: Szymon
Wojtarowicz, Kamil Wątor
i Szymon Flasz. W pozostałych 40 minutach na tafli dalej
trwała zażarta walka. Wynik
ciągle był otwarty. Ostatecznie PKH 2014 Gdańsk wygrał z Unią 6:5 i zamknął
oświęcimianom drogę do gry
o medale. Czwartą bramkę
dla biało-niebieskich zdobył

Unia grała z nowotarskimi
„Szarotkami”. Wynik tego spotkania nie miał już niestety
dla biało-niebieskich większego znaczenia. Oświęcimianie
honorowo postanowili pożegnać się z finałami i o taryfie
ulgowej nie mogło być mowy.
W derbach Małopolski ograli
„Szarotki” 3:1 (2:0, 1:0, 0:1).
Dwa pierwsze gole padły podczas liczebnych osłabień przeciwnika (na ławce kar Rafał
Podlipni i Krzysztof Olchawski). Golkipera górali pokonali
Daniel Zygmunt oraz Michał
Wojciechowski. W drugiej
odsłonie na 3:0 podwyższył
Miłosz Noworyta, a co ciekawe unici grali wówczas w osłabieniu. Nowotarżan stać było
tylko na honorowe trafienie
autorstwa Kacpra Kamienieckiego w przewadze.
– mac

Młodzi hokeiści UKH Unia wystąpili w trzeciej edycji turnieju
„Czerkawski Cup”

Na Stadionie Narodowym!

UKH Unia zajęła czwarte miejsce w turnieju w Warszawie „Czerkawski Cup”
Fot. zbiory UKH Unia

Czwarte miejsce zajęli młodzi
oświęcimianie podczas trzeciej
już edycji turnieju minihokeja
na lodzie „Czerkawski Cup
2017”. Zawody rozegrano na
Stadionie Narodowym w Warszawie. Zwyciężyła ekipa
MOSM Tychy. Druga pozycja
przypadła JKH GKS Jastrzębie, a trzecia MMKS Podhalu
Nowy Targ.
W eliminacjach na lodowiskach w Nowym Targu,
Opolu i Łodzi wystartowały
24 drużyny złożone z dzieci
z roczników 2007 i młodszych. Spośród nich wyłoniono najlepsze, które rywalizowały w stolicy.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni
z naszego występu w III edycji
turnieju minihokeja „Czerkawski Cup” – przekonuje
trener UKH Unia, Robert
Piecha.
– W eliminacjach do finałów wzięły udział 24 drużyny
z całej Polski i zajęcie czwartego miejsca w tak doborowej

stawce jest dużym osiągnięciem. Chciałbym pochwalić
zawodników za ambicję i serce
włożone w mecze, które były
bardzo wyrównane – dodaje
Robert Piecha.
Drużyny, które zajęły pozycje na podium były złożone
w większości z zawodników
z rocznika 2007. W Unii było
ich tylko ośmiu. Biorąc ten
fakt pod uwagę, osiągnięcie w Warszawie ma swoją
wartość. Najlepszym zawodnikiem w biało-niebieskim
zespole został wybrany Jan
Kusak. Turniej współfinansowany był ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, a patronat honorowy objął prezes
Polskiego Komitetu Olimpijskiego – Andrzej Kraśnicki.
– Sam wyjazd był dla dzieci
dużym przeżyciem – podkreśla prezeska UKH Unia, Katarzyna Kot.
– Występ na tak znaczącym
obiekcie sportowym zapadnie
im na długo w pamięci. Do-

datkową atrakcją była możliwość wykonania wspólnego
zdjęcia z Mariuszem Czerkawskim. Bardzo się cieszymy, że w wyjeździe z drużyną
wzięła udział wychowawczyni
klasy, Barbara Puchajda i dyrektorka Szkoły Podstawowej
nr 11 w Oświęcimiu, Danuta
Skrzypecka. Dodam, iż wyjazd na turniej do Warszawy
współfinansował Urząd Miasta w Oświęcimiu – podsumowuje Katarzyna Kot.
UKH Unia Oświęcim wystąpił w składzie: Jan Kusak,
Nataniel Bik, Kacper Rydzoń,
Mateusz Staniecko, Adrian
Ziober, Przemysław Ćwiek,
Antoni Noworyta, Piotr Płatacz, Maciej Michalak, Fabian
Mrozik, Jakub Olejarz, Mateusz Wiśniowski, Radosław
Kot, Aleksander Wanat, Paweł
Płatacz, Oliwier Rał, Szymon
Jacoszek, Dominik Chowaniec. Trenerzy: Robert Piecha,
Włodzimierz Urbańczyk.
– mac

Jedenaście razy na podium

Worek z medalami przywieźli do Oświęcimia karatecy,
którzy rywalizowali w zawodach w Turku i Bielsku-Białej.
W sumie wywalczyli aż jedenaście krążków. Podopieczni
sensei Mariusza Pawlusa należą nie tylko do najlepszych
w Małopolsce, ale poważnie
liczą się także w najważniejszych zawodach krajowych.
Turek gościł uczestników
XXIII Mistrzostw Polski Oyama PFK formuły kata (walka
z cieniem) i kobudo (z bronią). Oświęcimski Klub Karate
reprezentowało czworo zawodników pod opieką Leszka
Kraszewskiego. Obowiązki sędziego centralnego pełnił sensei Tadeusz Bednarczyk 4 dan
z Oświęcimia.
Karatecy z miasta nad Sołą
zdobyli w Turku dwa srebrne

krążki. Drugi był startujący
w kategorii juniorów kata –
Jakub Pawłowski. Taki sam
wynik wśród juniorek kobudo
uzyskała Katarzyna Kotapka.
Dwa brązowe medale dorzuciła Dominika Chylińska, która
walczyła w kategorii juniorek kata i kobudo. Startująca
w grupie młodziczek (kata)
– Oliwia Greczner odpadła
w 1/8 finałów.
Z kolei w Bielsku-Białej odbył się „Puchar Podbeskidzia
Oyama Karate” w semi-knockdown. Z Oświęcimia na zawody pojechała 9-osobowa reprezentacja prowadzona przez
trenera – Mariusza Pawlusa.
Jego podopieczni aż pięciokrotnie stawali na najwyższym stopniu podium. Po złoto sięgnęli:
Mateusz Ostrowski (junior
starszy do 60 kg), Adam Dzię-

giel (junior do 70 kg), Dominik
Matusz (junior do 55 kg), Anna
Ferenc (junior do 50 kg) i Elżbieta Ferenc (młodzik do 30 kg).
Na najniższym stopniu podium stanęła Natalia Matusz
(junior młodszy do 50 kg)
oraz Kamila Romanek (junior
do 50 kg). Czwarta pozycja
przypadła Dariuszowi Kadeli
(junior starszy do 70 kg), zaś
Martyna Nicieja odpadła na
etapie 1/4 finału.
– Wynik medalowy jest rewelacyjny – cieszy się sensei Mariusz Pawlus.
– Potwierdza, że nasi zawodnicy mogą rywalizować w różnych formułach. Jestem usatysfakcjonowany, że ciężka praca
na treningach przynosi efekty
i jest zauważalna przez włodarzy Oświęcimia – dodaje.
– mac

Efektowne zwycięstwo solarzy nad outsiderem i pechowa
porażka z jednym z faworytów

Raz na wozie, raz pod wozem
Dwa remisy, zwycięstwo i porażka – taki jest dorobek trzecioligowych piłkarzy Soły
Oświęcim na starcie rundy
rewanżowej. Podopieczni Sebastiana Stemplewskiego zajmują miejsce w połowie stawki
III ligi. W rozgrywkach prowadzi KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, którego goni krakowska Garbarnia.
Solarze rundę wiosenną zainaugurowali w Daleszycach.
Pojedynek ze Spartakusem
rozpoczął się znakomicie dla
zespołu z Oświęcimia. Goście już po niespełna pięciu
minutach objęli prowadzenie.
Idealne dogranie Krzysztofa
Hałgasa na gola zamienił Paweł Cygnar. Przyjezdni byli
na najlepszej drodze do wygranej, ale misterny plan runął
po zmianie stron. Drugą żółtą
i w konsekwencji czerwoną
kartką ukarany został Konrad
Kasolik. Na 20 minut przed
końcowym gwizdkiem sędziego gospodarze dopięli swego
i doprowadzili do wyrównania
po stałym fragmencie gry. Dośrodkowanie z kornera na gola
zamienił Hubert Laskowski.
Więcej goli w Daleszycach nie
było i całe spotkanie zakończyło się podziałem punktów.
Później na stadion im. Braci
Kisielińskich przyjechała Garbarnia. W pierwszej odsłonie
bardzo bliski pokonania znanego z ekstraklasowych występów w barwach Cracovii
– Marcina Cabaja był Paweł
Cygnar. Nie doszedł jednak
do piłki po dograniu wzdłuż
bramki Krzysztofa Hałgasa.
Szkoda, bo okazja była wyśmienita. Garbarnia też miała

swoje sytuacje bramkowe, ale
„setki” nie stworzyła. Krakowianie wyszli na prowadzenie
na 20 minut przed końcem. Po
uderzeniu Michała Góreckiego z ostrego kąta futbolówka
odbiła się jeszcze od golkipera
solarzy i wylądowała w siatce.
Oświęcimianie wyrównali po
dośrodkowaniu Dawida Dynarka z rzutu wolnego i strzale
głową doświadczonego Marcina Drzymonta.
– Szanujemy ten punkt – podkreśla Sebastian Stemplewski,
trener gospodarzy.
– Garbarnia zdobyła gola i byliśmy w trudnym położeniu.
Chwała naszej drużynie, że się
nie poddała i szybko doprowadziła do remisu – powiedział
trener Soły.
Po dwóch remisach solarze
zmierzyli się na wyjeździe
z Wierną Małogoszcz. Podopieczni Sebastiana Stemplewskiego jechali po pełną pulę.
Byli faworytem, bo Wierna to
absolutny outsider w trzeciej
lidze. Jest na ostatnim miejscu,
a jesienią przegrała w Oświęcimiu aż 4:0. Soła znakomicie
wywiązała się z roli faworyta.
Oświęcimianie potrzebowali
niespełna pięciu minut, aby
objąć prowadzenie. Wynik
otworzył Mateusz Wawoczny.
Po pierwszym kwadransie goście prowadzili już 0:2, po trafieniu Przemysława Knapika.
Kiedy wydało się, że takim
właśnie rezultatem zakończy
się to spotkanie w ostatniej
minucie na 0:3 podwyższył
Arkadiusz Czapla.
Prawdziwą próbą sił było starcie z faworyzowanym Motorem Lublin. Zaczęło się po

Na początku rundy wiosennej piłkarze Soły radzą sobie ze zmiennym szczęściem
Fot. mac

myśli lublinian, którzy objęli
prowadzenie w 10. minucie.
Uderzenie Kamila Majkowskiego sparował bramkarz Soły,
ale był już bezradny wobec poprawiającego Kamila Oziemczuka. Odpowiedź oświęcimian przyszła błyskawicznie.
W polu karnym w nieprawidłowy sposób powstrzymywany był Arkadiusz Czapla, zaś
sprawiedliwość z 11 metrów
wymierzył niezawodny Dawid
Dynarek. Wszystko rozstrzygnęło się w samej końcówce.
Arbiter podyktował dwa karne
dla Motoru (za rękę Krzysztofa
Hałgasa i faul Kamila Szewczyka), które na gole zamienił
Radosław Kursa.
– Dwa gole straciliśmy po błędnych decyzjach sędziego i to
nas boli – nie ukrywał podczas
konferencji pomeczowej trener
Soły, Sebastian Stemplewski.
– Szkoda, bo mogliśmy powalczyć o zwycięstwo. Zabrakło
też skuteczności i wyrachowania w pobliżu bramki przeciwnika – powiedział trener.
– mac
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Koszykarze UKS Kadet po raz pierwszy w historii sięgnęli gażowanie, pomoc i zaufanie, Mistrzostwa Polski Południowej Oyama
jakim mnie obdarzyli – zakońpo wojewódzkie mistrzostwo!
PFK w Chorzowie
czył Wojciech Porębski.

Królowie Małopolski
Takiego sukcesu pod oświęcimskim koszem jeszcze nie
było! UKS Kadet (rocznik
2001–02) zajął pierwsze miejsce w rozgrywkach małopolsko-świętokrzyskiej
ligi.
Podopieczni Wojciecha Porębskiego przysłowiową „kropkę
nad i” postawili w spotkaniu
na własnym parkiecie z tarnowską Unią. Po ostatnim
gwizdku gospodarze wraz
z licznie zgromadzonymi kibicami oszaleli z radości.
– Od początku sezonu bardzo
mocno wierzyliśmy w ten sukces. Na meczach walczyliśmy
z całych sił, a na treningach
dawaliśmy z siebie wszystko.
Choć po pierwszej rundzie
zajmowaliśmy trzecią lokatę,
nawet przez moment nie zwątpiliśmy w końcowy sukces –
cieszy się Wojciech Porębski,
trener oświęcimian.
O wszystkim decydował mecz
Kadeta z tarnowską Unią.
Spotkanie znakomicie rozpoczęli gospodarze. Mateusz
Hnatyszyn i Szymon Zapała
w szkolny sposób kończyli
akcje całego zespołu. Uważna
gra obronna zmuszała gości
do oddawania niecelnych rzutów pod presją oświęcimskich
defensorów. Po 8 minutach

podopieczni Wojciecha Porębskiego objęli prowadzenie 20:8
i w pełni kontrolowali sytuację
na boisku. Później kapitan
Unii Tarnów – Kamil Jewuła po dwóch indywidualnych
akcjach w końcówce kwarty
doprowadził do wyniku 20:13.
W drugiej kwarcie ambitni goście rzucili się na oświęcimian
z furią. Ich bardzo agresywna
obrona powodowała niezliczoną liczbę strat ze strony
Kadeta, co przeciwnik bardzo
ochoczo zamieniał na punkty.
Celna „trójka” Jewuły wyprowadziła gości na prowadzenie.
Tarnowianie nie zamierzali
zwalniać tempa i z ogromną
determinacją powiększali prowadzenie. Do połowy meczu
Unia prowadziła 35:27.
– W przerwie meczowej starałem się uspokoić „gorące
głowy” swoich zawodników,
którzy byli wyraźnie zaskoczeni objęciem prowadzenia
przez rywali. Trzecią odsłonę rozpoczęliśmy od dwóch
strat, które przeciwnik zamienił na punkty. Sytuacja
zrobiła się bardzo nieciekawa.
Przegrywaliśmy już 29:41.
Dopiero szybki czas i męska
rozmowa dała efekt – mówi
Wojciech Porębski.

Szymon Zapała i Piotr Frydel
zaczęli grać jak z nut. Dodatkowo Rafał Bratek „wypluwał
płuca”, aby zatrzymać lidera
gości Kamila Jewułę. Po jednym z jego przechwytów UKS
Kadet odzyskał prowadzenie
(45:43). Unia zaczęła popełniać wiele błędów, które gospodarze skrzętnie wykorzystywali.
Po trzeciej kwarcie UKS Kadet prowadził 56:48. W finałowej odsłonie gra toczyła się
na zasadzie „kosz za kosz”.
Oświęcimska drużyna bardzo konsekwentnie realizowała plan taktyczny. Szymon
Zapała, Piotr Frydel, Mateusz Hnatyszyn i Jakub Gunia
kończyli zespołowe akcje, zaś
Rafał Bratek i Adam Stawowczyk skutecznie przystopowali
Kamila Jewułę. Taka postawa
pozwoliła odnieść historyczne
zwycięstwo i wywalczyć tytuł
mistrza Małopolski.
– Mecz z Unią potwierdził,
jak wspaniały jest to zespół
młodych ludzi i jak ważną rolę
w ich życiu odgrywają ich najwierniejsi kibice, czyli rodzice.
Ze swojej strony chciałbym
bardzo podziękować swoim
wychowankom i wspaniałym
opiekunom za ogromne zaan-

W ostatnim spotkaniu sezonu regularnego oświęcimianie
pokonali w Tarnowie miejscowy Pałac Młodzieży 119:60.
– Drużyna bardzo chciała
zwycięstwem zakończyć ten
historyczny sezon – przekonuje trener Porębski.
– Dobrą grą pragnęliśmy podziękować naszym wiernym
kibicom, którzy w kilkunastoosobowej grupie przyjechali z nami do Tarnowa. Przy
ogromnym ich wsparciu mecz
rozpoczęliśmy wręcz koncertowo i równie efektownie
zakończyliśmy – dodaje Wojciech Porębski.
Dzięki wygraniu małopolskiej
ligi w kategorii U-16 oświęcimski klub stanął przed szansą organizacji ćwierćfinałowego turnieju mistrzostw Polski.
Byłoby to wielkie wydarzenie
dla Oświęcimia, który po raz
pierwszy w historii doczekał
się koszykarskiego mistrza
województwa. Aby było można starać się o organizację
ćwierćfinału MP, potrzebne
jest finansowe zabezpieczenie
ze strony sponsorów. W zamian klub oferuje możliwość
wywieszenia banerów, wystawienie firmowego stoiska
w trakcie turnieju, oficjalne
podziękowania w lokalnych
mediach oraz zamieszczenie
logotypu na okazjonalnych
plakatach.
– mac

Pierwsza edycja halowego turnieju o „Puchar Przewodni- która w meczu finałowym pokonała Bochnię 4:1.
czącego ZW NSZZP Województwa Małopolskiego”
Sportowe zmagania zakoń-

Policjanci w brązowym kolorze
Trzecie miejsce zajęła reprezentacja oświęcimskich policjantów w pierwszej edycji
halowego turnieju o „Puchar
Przewodniczącego ZW NSZZP
Województwa Małopolskiego”.
Zawody rozegrano w Tarnowie-Mościcach, gdzie o prymat
walczyły futbolowe drużyny
policjantów garnizonu małopolskiego.
W zawodach wzięło udział
dwanaście policyjnych drużyn. Reprezentowany był
Kraków (dwa zespoły), Tar-

nów, Zakopane, Nowy Sącz,
Sucha Beskidzka, Limanowa,
Brzesko, Bochnia, Nowy Targ,
Wadowice i oczywiście Oświęcim. W pierwszej fazie grano
w podziale na grupy. Po dwie
najlepsze ekipy zmierzyły się
w półfinałach.
Oświęcimska drużyna z powodzeniem przeszła przez eliminacje i w walce o wielki finał
rywalizowała z Bochnią. W regulaminowym czasie gry padł
bezbramkowy remis. O awansie do finału decydowały za-

Oświęcimscy policjanci zajęli w Tarnowie trzecie miejsce
Fot. nadesłane

tem rzuty karne, w których
więcej zimnej krwi zachowali
policjanci z Bochni.
W meczu, którego stawką
było trzecie miejsce policjanci z Oświęcimia pokonali 2:0
drużynę z Oddziałów Prewencji Policji w Krakowie. Dzięki
temu zajęli ostatnie miejsce
„na pudle”. W pierwszej edycji halowego turnieju o „Puchar Przewodniczącego ZW
NSZZP Województwa Małopolskiego” zwyciężyła policyjna drużyna z Limanowej,

czyło wręczenie pucharów
i nagród przez kom. Grzegorza Gubałę – przewodniczącego Zarządu Województwa
Małopolskiego Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów oraz
mł. insp. Mariusza Dymurę –
komendanta miejskiego Policji
w Tarnowie.
Reprezentacja oświęcimskich
policjantów wystąpiła w składzie: Daniel Adamus, Marek
Ciborowski, Michał Gworek,
Krzysztof Kacprzak, Krzysztof Kościelniak, Adrian Stanek, Mariusz Syrek, Mirosław
Wnuk, Szymon Wojtyła, Piotr
Żak.
– mac

Faworyci nie zawiedli
Chorzów gościł uczestników
Mistrzostw Polski Południowej Oyama PFK. Oświęcimski
Klub Karate reprezentowało
dziesięcioro zawodników, którzy po raz kolejny potwierdzili swoją pozycję na krajowym rynku. Do grodu nad
Sołą przywieźli pięć złotych,
dwa srebrne i jeden brązowy
medal. Ze startu swoich podopiecznych bardzo zadowolony jest sensei Mariusz Pawlus.
– Byliśmy dobrze przygotowani do tych zawodów, czego odzwierciedleniem są uzyskane
wyniki – mówi sensei Mariusz
Pawlus.
– Nie zawiedli faworyci. Mam
na myśli mistrzynie Europy.
Dominika Chylińska i Oliwia Greczner pewnie zwyciężyły w swoich kategoriach
wiekowych. Z roli faworytów
wywiązali się także mistrzowie Polski. Adam Dzięgiel
i Szymon Dębski nie dali
szans swoim przeciwnikom.
Zarówno medalowy dorobek,
jak i poziom walk jest bardzo
zadowalający. Napawa optymizmem i potwierdza dobry

kierunek szkolenia – dodaje
Mariusz Pawlus.
Tylko obecna mistrzyni kraju
– Anna Ferenc nie stanęła na
najwyższym stopniu podium.
W wielkim finale uległa swojej
klubowej koleżance – Dominice Chylińskiej, zajmując drugie
miejsce. Zawody w Chorzowie
były dla oświęcimian ostatnim
sprawdzianem formy przed
mistrzostwami Polski. Krajowy
championat zostanie rozegrany
w maju w Wadowicach. Oświęcimianie będą należeli do faworytów tej imprezy.
Wyniki oświęcimian: złote medale – Oliwia Greczner (kat.
młodzików do 40 kg), Elżbieta
Ferenc (kat. młodzików do 30
kg), Szymon Dębski (kat. juniorów młodszych do 60 kg),
Adam Dzięgiel (kat. juniorów
do 70 kg), Dominika Chylińska (kat. juniorek do 50 kg),
srebrne medale – Anna Ferenc
(kat. juniorek do 50 kg), Mateusz Ostrowski (kat. juniorów
starszych do 60 kg), brązowy
medal – Katarzyna Kotapka
(kat. juniorek do 55 kg).
– mac

Reprezentacja Miejskiego Gimnazjum nr 2
w Oświęcimiu wygrała finały gimnazjady
w Krakowie

Równać do „dwójki”
Drużyna Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu
sięgnęła po mistrzostwo Małopolski w koszykówce chłopców! Oświęcimianie zdominowali finały wojewódzkiej
gimnazjady. We wszystkich
meczach dyktowali warunki
gry na parkiecie.
W finałowym turnieju wzięło udział sześć drużyn, które
zwyciężyły na etapie rejonowej gimnazjady. Organizator
zawodów w drodze losowania podzielił uczestników na
dwie grupy (po trzy zespoły).
Oświęcimianie trafili do grupy
z Gorlicami i gospodarzami
z Tarnowa.
– Pierwsze spotkanie z Gorlicami wygrywamy 40:30 – rozpoczyna Wojciech Porębski,
trener oświęcimskich koszykarzy.
– Gorliczanie wystąpili w bardzo podobnych strojach, co
utrudniało nam szybkie wyprowadzanie akcji i powodowało popełnianie dużej ilości
strat. Na szczęście w końcówce spotkania opanowaliśmy
emocje i poprawiliśmy koncentrację, co zaowocowało
zwycięstwem – dodaje trener
Porębski.
W drugim meczu grupowym
drużyna Miejskiego Gimnazjum nr 2 zagrała z tarnowską
„dwójką”. Mecz ułożył się po

myśli gości. Cztery „trójki” Jakuba Guni, doskonała gra centrów – Szymona Zapały i Piotra Frydla pozwoliły zdobyć
18-punktową przewagę, której
oświęcimianie nie oddali już
do końca spotkania. Mecz zakończył się rezultatem 44:26,
co dało awans do dalszej
części turnieju z pierwszego
miejsca.
– W kolejnym spotkaniu gramy z drugim zespołem grupy B, czyli Gimnazjum nr 1
w Wieliczce. Świetna gra całego zespołu pozwoliła nam wygrać to spotkanie 54:17. Stało
się zatem jasne, że mistrzostwo
da nam nawet porażka z Krakowem różnicą nie większą
niż 10 punktów. Nie zamierzaliśmy jednak kalkulować.
Pokonaliśmy Kraków 47:30
i w wielkim stylu zdobywamy
tytuł najlepszej drużyny w Małopolsce. Teraz zagramy na
etapie ogólnopolskim – cieszy
się Wojciech Porębski.
Skład Miejskiego Gimnazjum
nr 2 w Oświęcimiu: Rafał Bratek, Mateusz Hnatyszyn, Jakub
Gunia, Szymon Zapała, Piotr
Frydel, Łukasz Stolarczyk,
Adam Stawowczyk, Piotr Tolarczyk, Mateusz Szczerbic,
Miłosz Lorek, Mateusz Przewoźniak, Antoni Razowski.
Trener: Wojciech Porębski.
– mac
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